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Estimats lectors, teniu a les vostres mans el núme-
ro 3 de LO PAS NOU, la revista municipal que a 

poc a poc l’anem consolidant entre tots: vosaltres lle-
gint-la i fent-ne difusió cada trimestre i nosaltres, els 
col·laboradors i redactors, procurant explicant-vos 
les notícies i els esdeveniments que passen als pobles 
del municipi. És ara a l’estiu quan els tenim més plens 
de gent i quan s’esdevenen les Festes Majors i s’orga-
nitzen tota una colla d’activitats culturals, esportives i 
recreatives. Per això, en aquest número surten publi-
cats els programes de les Festes Majors dels nostres 
pobles i també les altres activitats que s’hi organitzen. 
Per primera vegada, la gent del municipi, tindrem a 
l’abast els programes d’activitats i festes de totes les 
poblacions i això ha de servir per convidar a tothom 
a participar-hi. No siguem mandrosos i desplacem-nos 
a tots els pobles per gaudir de les seves festes i ac-
tivitats. Tots us ho agrairem i d’aquesta manera ens 
les farem més nostres i ens farà sentir més arrelats 

a aquestes terres del Montsec de Meià, i en defi nitiva 
al municipi. De fet aquest és també l’objectiu més im-
portant de la nostra revista. Aprofi tant que ara a l’estiu 
la revista tindrà una mica més de difusió, us volíem 
repetir el doble prec que vàrem fer al número 1 i que 
ha de servir per consolidar-la i fer-la autosufi cient eco-
nòmicament:  el  primer prec el dirigim a les empreses 
i autònoms que ofereixen els seus productes i serveis, 
anuncieu-vos a LO PAS NOU ja que la vostra oferta 
arribarà a totes les llars cada trimestre en format pa-
per, però també es podrà consultar a la pàgina web de 
l’Ajuntament. El segon prec és per demanar-vos que si 
us agrada la nostra revista, feu-vos AMICS DE LO PAS 
NOU, ja que amb una aportació de 10 euros anuals us 
dóna dret a l’AMIC/AMIGA a una revista trimestral, a 
part de la que rebrà directament a casa. Bon estiu, bo-
nes festes a tothom i guardeu-vos de la calor.

El Consell de Redacció
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NOU SERVEI INFORMATIU AL MUNICIPI
Tota la informació del municipi a la nova app smartvila!

Vilanova de Meià s’ha unit 
aquest mes de juny a smartvila, 

la nova xarxa social de municipis, 
juntament amb Bellpuig i Castell-
serà.

“smartvila” és una 
aplicació mòbil d’ús in-
tuïtiu i simple que cen-
tralitza la comunicació 
dels municipis amb els 
seus ciutadans. L’app 
permet fi ltrar el contin-
gut i confi gurar les no-
tifi cacions segons les 
nostres preferències. A 
més, smartvila disposa 
de mòduls on podrem 
consultar la informa-
ció de la nostra vila. 
Aquests mòduls, que en 
un futur s’ampliaran, 
són els següents:

AGENDA: On es mos-
tren els esdeveniments 
que estan previstos en 
els pròxims mesos, amb el detall 
de l’hora, el lloc on es fan i tot el 
necessari per estar al dia del que 
passa al nostre municipi. Consul-
ta-la per veure la informació deta-
llada de tots els actes, festes ma-
jors i setmanes culturals d’aquest 
estiu!

AVISOS: On podrem trobar els 
avisos que fan des de l’ajuntament 
als ciutadans. L’aplicació permet 
confi gurar els canals de notifi -

cacions que ens interessa rebre. 
D’aquesta manera, només rebrem 
la informació que hem seleccionat 
de forma instantània al nostre telè-
fon intel·ligent.

COMERÇOS: On podrem trobar 
la principal informació dels co-
merços, serveis i allotjaments de la 

població de manera clara i entene-
dora.

SERVEIS PÚBLICS: On trobarem 
la informació dels equipaments pú-

blics a la nostra disposició.
A més, amb l’app de smar-

tvila no només podrem ac-
cedir a la guia més comple-
ta del municipi de Vilanova 
de Meià: també podrem 
veure la informació dels al-
tres municipis adscrits a la 
xarxa.

L’aplicació està disponi-
ble per a telèfons intel·li-
gents Android i IOS, i es pot 
descarregar des de la boti-
ga virtual de cadascuna de 
les plataformes. També es 
pot accedir a la informació 
a través de la web: www.
smartvila.cat

Descarrega’t gratuïtament 
l’app, confi gura el teu telè-
fon seleccionant la icona 

 en el menú del poble, tria els 
canals de notifi cacions que t’inte-
ressi rebre... i tindràs tota la infor-
mació a les teves mans. 

Sigues smart, fes vila!

Eloi Gabaldón Ponsa
Equip de comunicació smartvila

Notícies del municipi

FESTA DE SANTES CREUS

Com marca la tradició i amb mo-
tiu de la trobada de la Veracreu, 

Vilanova de Meià celebra al maig la 
popular Festa de Santes Creus.

Enguany la festa es va celebrar 
durant el cap de setmana del 7 i 
8 de maig. La climatologia no es 
presentava massa bona, però el 
dissabte a la tarda encara va po-
der tenir lloc la 18ª tirada de Bitlles 
Provincial al camp de futbol amb 
un sol esplèndid. La tirada organit-
zada pel Club de Bitlles Gàrzola, 
porta a participar gent d’arreu del 
país. El premi pel primer classifi cat 

fou pel Josep Vilana 
Solé de Lluçars, el 
qual va obtenir una 
excel·lent puntua-
ció. Aprofi tem per 
donar-li l’enhorabo-
na, m oltíssimes feli-
citats Josep!

Durant el dissab-
te, també va tenir 
lloc la mostra de documents his-
tòrics organitzada per l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera i que va dur 
a veïns encuriosits per la informa-
ció i les dades històriques del mu-

nicipi a visitar la sala d’actes de 
l’ajuntament i veure l’exposició de 
documents que s’havia preparat. 
Des d’aquí li donem les gràcies a la 
Mercè de l’Arxiu Comarcal per ha-

Benedicció del terme.
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C. Església, 3
Santa Maria de Meià 25736
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04

Mostra de documents.

Sardanes.

Tirada de bitlles.

Guanyador: Josep Vilana.

Coral Gospel de Calders.

Santa Missa.

Sardanes.
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Cal Cabàs
Productes Artesans (Boada - Lleida)

www.calcabas.com
Tel. 610 822 543 - 607 557 209

Conserves naturals i artesanes
Melmelades autòctones de
Figa, Pruna Miravolant, Préssec,
Carbassa, Pera Flor d’hivern, Tomàquet...

Tomàquet fregit,
Escalivada,
Samfaina...

Chutney de Figa
i Poma, Agredolç
de ceba i carbassó

ver mostrat tant d’interès i amabili-
tat amb tots els visitants.

Ja al tard, l’església de Sant Sal-
vador es va omplir de música amb 
Taral·lejant Albades, a càrrec de la 
Coral de Gospel de Calders, dirigi-
da per Josep Lluís Ascó, veí de San-
ta Maria de Meià. Tots els assistents 
vàrem gaudir d’un ampli repertori, 
i una vegada més, se’ns va fer curt 
i de bon grat ens hi haguéssim que-
dat una bona estona més. 

El diumenge és el dia de plena 
festa dalt de l’Ermita de Meià. Es 
va presentar plujós i els actes no es 
van poder esdevenir tal i com s’ha-
vien organitzat.

A mig matí, Mossèn Antoni Pich 
va beneir el terme des del Mirador 
de l’Ermita de Meià i seguidament 
va tenir lloc la Santa Missa. Durant 

la celebració de l’Eucarística es 
van cantar els “Goigs de la Mare de 
Déu del Puig de Meià”. A la sortida 
de l’acte ja feia unes quantes gotes 
i la ballada de sardanes a càrrec de 
la Cobla Ciutat de Cervera, es va 
haver de fer sota el porxo que hi ha 
al costat del refugi de l’ermita, no a 
la plaça com és tradició. 

Enguany les famílies, a causa 
del mal temps, no es varen poder 
quedar a dinar sota les alzineres i 
gaudir del ball de tarda. Esperem 
que l’any vinent es pugui tornar a 
celebrar la festa amb tots els actes 
tradicionals.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Josep Argerich,

Francesc Cardona Fonoll
i Iolanda Masanés

Mostra de documents. Meià.

Coral Gospel de Calders.
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TV3 AL MONTSEC DE MEIÀ 
Resseguint les trinxeres del front de guerra de 1938

El dilluns 30 de maig vam realit-
zar una molt interessant excur-

sió de tot el dematí amb el Francesc 
Cardona Fonoll (el Paco de l’Hosta-
ler) pels cims del Montsec de Vila-
nova, des del graell la Merla fi ns al 
cap de la Roca Alta. L’objectiu era 
localitzar les trinxeres, els búnquers 
i altres restes de la Guerra Civil Es-
panyola, de quan el front de guerra 
va estar estable des de l’abril fi ns al 
desembre de 1938 per aquest indret 
del Montsec. Volíem tenir els llocs 
més interessants localitzats per 
quan arribessin els periodistes de 
TV3, ja que havíem quedat de tro-
bar-nos al cim de la Roca Alta i el 
Paco era el guia expert que havia de 
fer el relat davant la càmera. 

El dia havia començat assolellat, 
radiant i amb força calor, però a 
mesura que passava el matí s’ana-
va ennuvolant el cel, la broma pu-
java per la Roca Alta i ens deixava 

amb poca visibilitat i una tempera-
tura bastant fresca que convidava 
a posar-se una jaqueta. En quedar 
els cims de la muntanya mig co-

berts per la broma plana, ens feia 
por que quan arribessin els repor-
ters tinguéssim difi cultats per tro-
bar-nos. Unes trucades de mòbil 

L’Eloi, el Paco, el Marc i el Carles en plena gravació al primer dels búnquers.
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- El bar

- Les xerrades col·loquis

- El cinema a la fresca

Tot això forma part del Centre Cultural de Santa Maria de Meià

Fes-te soci: cculturalst@hotmail.es

- El teatre al carrer

- La setmana cultural 
de l’agost

del Paco van confi rmar 
que tot sortia com estava 
previst i que els periodis-
tes ja estaven de camí. 
Com havíem fet nosaltres 
de bon matí, un tot ter-
reny els va pujar un bon 
tros pel camí dels petro-
lers que s’enfi la per les 
obagues de l’Hostal Roig, 
resseguint el barranc de 
la Coma Gran. Després 
d’una pujada molt dreta 
que s’ha de fer a peu, van 
arribar caminant amb tota 
la impedimenta fi ns al cim 
del Montsec a l’altura del 
graell la Merla. Un cop 
allí era qüestió de cami-
nar planejant per l’oba-
ga, a prop de la carena, 
en direcció cap a llevant. 
Abans d’arribar a l’altura de la Roca 
Alta, tot i la mala visibilitat, ja ens 
havíem localitzat d’un tros lluny. 

Després de les salutacions i pre-
sentacions de rigor, vam conèixer 
el grup del reporters de TV3: Eloi 
Vila (director i l’encarregat de fer 
les entrevistes i conduir la conver-
sa), Marc Juan (càmera) i Carles 

Costa. Aquell matí havien estat 
gravant a Llimiana i ara ens atan-
sàvem al primer dels búnquers que 
està situat molt a prop del lloc on 
ens havíem trobat. Les imatges i la 
conversa de l’Eloi amb el Paco ens 
feien recordar els vuit mesos llargs 
en que les tropes republicanes 
contenien des d’aquestes trinxeres 

l’avenç dels soldats de Franco en el 
seu propòsit de conquerir Catalu-
nya. El primer búnquer de ciment 
armat està en molt bon estat de 
conservació, llàstima de les pinta-
des modernes que volen recordar 
l’any 1938 i que emmascaren una 
mica la memòria històrica. La con-
versa i la gravació va continuar fi ns 

SINTO SALA
C/ Església, 32

25735 Vilanova de Meià

Tel. 636 889 942

. Construccions

. Rehabilitacions

. Reformes en general

Vista del Montsec de Santa Maria des del cim de la Roca Alta.
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al cim de la Roca Alta amb una vista 
espectacular de la Coma de Meià, 
Sant Mamet i el Montsec de Santa 
Maria. Des d’aquí ens vam atansar 
a les trinxeres i a l’altre búnquer. 
Aquest està molt malmès i sense el 
sostre, ja que en acabar el confl ic-
te bèl·lic els buscadors de ferralla 
l’havien emplenat de bombes sense 
esclatar i en fer-les petar a dintre 
era més fàcil arreplegar la metralla. 
En les restes d’aquesta fortifi cació 
queden inscripcions autèntiques 
gravades al formigó de l’any 1938. 
Vam continuar el recorregut fi ns a 
trobar el graell de la Roca Alta, tot 
baixant per un caminet amb corbes 
fi ns arribar a la bassa de ciment 
armat que emmagatzemava l’aigua 
de boca pels soldats que cobrien 
aquesta part del front. S’omplia a 
partir d’uns degotalls a la llinasca, 
que ara, com que feia poc temps 
que havia plogut, encara s’hi escor-
ria l’aigua. 

La trobada va acabar amb les úl-
times preguntes i la conversa dis-
tesa mentre compartíem uns fruits 

secs asseguts a 
la bora del camí. 
Després de dues 
hores de conversa 
i fi lmacions, ens 
vam acomiadar 
cordialment i vam 
marxar per camins 
diferents: els tres 
periodistes van continuar camí avall 
fi ns a sòl Mans i el camí del Montsec 
on els havien de pujar a arreplegar 
amb el cotxe. Nosaltres vam tornar 
a pujar fi ns a la carena i després 
obaga avall, al dret fi ns a trobar el 
barranc de la Coma Gran i arribar 
on havíem deixat el nostre vehicle 
que ens portaria de nou a Vilanova. 

Aquestes gravacions formaran 
part d’un programa de la Televi-
sió de Catalunya que portarà per 
nom “Trinxeres” i que serà un re-
corregut pel front de la Guerra 
Civil l’any 1938, des dels Pirineus 
fi ns al mar. L’Eloi va parlant amb 
la gent del país, tot fent memòria 
d’uns fets luctuosos que després 
de setanta-vuit anys són ben vius 

en els paisatge i també en el record 
de les persones. Uns dels capítols, 
estarà dedicat al front de guer-
ra que començava al Montsec de 
Meià i baixava fi ns al cap de pont 
de Balaguer. A la tarda encara ha-
vien de prendre algunes imatges de 
la Coma i l’endemà al matí tenien 
hora per visitar al Monestir de San-
ta Maria de Meià, antic palau del 
prior, el qual l’any 1938 era el quar-
ter general del XVIII Cos d’Exèrcit 
de la República. Un matí molt in-
tens amb la companyia de l’Eloi, el 
Carles i el Marc, tres grans perio-
distes i millors persones. Segur que 
el programa serà tot un èxit. 

 Ramon Bernaus i Santacreu 

Imatges del segon búnquer amb la Conca de Tremp i els Pirineus al fons. Detall de la inscripció del segon búnquer.

El dipòsit d’aigua de boca.

Conversa distesa al fi nal de la gravació.
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APLEC A L’ ERMITA DE SANT SEBASTIÀ

El passat diumenge 15 de maig 
tots els santamariencs i san-

tamarienques van complir amb la 
tradició i van enfi lar a mig matí el 
camí que duu a l’ ermita de Sant 
Sebastià, acompanyats per un dia 
fantàstic i amb moltes ganes de 
passar-ho bé. Es tracta d’ una tra-
dició molt antiga de l’ època de les 
grans epidèmies, on la proximitat 
d’una pesta va fer que el poble de 
Santa Maria demanés ajuda a Sant 
Sebastià i que guardés el poble de 
la pestilència. En agraïment, van 
aixecar l’ermita i varen començar 
a celebrar una gran festa el dia de 
Sant Sebastià convertit en patró 
del poble i centre de devoció de 
tots els seus habitants, des de lla-
vors i fi ns els nostres dies. 

El actes van començar com cada 
any amb la celebració de la Missa, 
seguida pel repartiment de coca i 
mistela per a tothom. En acabar les 
famílies es van anar agrupant sota l’ 
ombra de les alzines i van començar 
a preparar el dinar. 

Com des de fa uns anys, el Dídac, 
va fer una gran fi deuà i tothom el qui 
en va voler en va poder encarregar. 

En acabar de dinar i després d’ 
una llarga sobretaula, la tornada a 
Santa Maria es va fer amb molta ale-
gria tot esperant el retrobament l’ 
any vinent. 

Text: Rosa Roca 
Imatges: Jordi Mitjans
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EL SINDICAT

C/ La Font, 8 - 973 415 046 - Vilanova de Meià

BAR - RESTAURANT

CASAL MUNICIPAL

SANT ISIDRE A TÒRREC

El dia 14 de maig vàrem cele-
brar el dia del nostre patró, 

Sant Isidre.

La festa consisteix en un dinar 
popular amb tots els veïns que van 
voler venir.

Tothom col·labora en tot, anar a 
comprar, preparar el menjar, pa-
rar les taules, coure la carn i ser-
vir a la gent, i una vegada més la 
festa surt perfecta.

Com podeu veure a les fotos 
dels més petits, en aquest cas la 
Tània i la Gala, i els més grans, tot 
es fa.

Les fotos us poden orientar tal 
com va anar la festa, hi ha alguna 
cosa més bona que un poble tots a 
una?, o sigui una gran família. Tò-
rrec té aquest encant, tothom qui 
hi va s’enamora del poble i de la 
gent, això els qui som de fora ho 
veiem més clar.

A la foto fi nal es veu la gran fa-
mília de Torregalls, espero que 
això no s’acabi mai que sempre 
donem vida al nostre poble que a 
la fi  és un tresor que hem de cui-
dar i protegir. Espero que Sant Isi-
dre des d’allà on sigui ens ajudi a 
tots, aquest és el meu desig. I com 
diu el Quim Masferrer a “El Fo-
raster”: Gent de Tòrrec, sou molt 
bona gent!!

 

Text i imatges: Teresa Bonillo 
Gòmez
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QUEVIURES SALAQUEVIURES SALA
• Queviures• Queviures

• Formatge del país• Formatge del país

• Embotits i carn • Embotits i carn 
del Pallarsdel Pallars

C/ Catalunya, 15 - Vilanova de MeiàC/ Catalunya, 15 - Vilanova de Meià
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amb forn de llenyaamb forn de llenya

• Vins de la terra...• Vins de la terra...

L’ ERMITA DE SANT SEBASTIÀ 

Quan tornes a casa i passes la 
corba de cal Bolló, alces els 

ulls i veus al mig de la muntanya un 
punt marró, és l’ermita de Sant Se-
bastià, venerada i estimada per tots 
els habitants de Santa Maria. 

Molt malmesa durant la Guerra 
Civil, va ser una gran tasca de tota 
la comunitat restaurar-la i torna-la 
al seu estat actual. 

Durant el confl icte, fou utilitzada 
com a polvorí per emmagatzemar 
explosius i municions pel bàndol 
republicà. A causa d’aquesta activi-
tat es produí una explosió i la teu-
lada el seu interior va sortir volant 
pels aires, deixant només en peus 
les parets. 

La postguerra i la terrible situ-
ació fi nancera del país en acabar 
el confl icte, la deixaren en aquell 
estat durant uns anys, moment en 
què fou utilitzada per guardar bes-
tiar en moments puntuals, ja que 
al conservar les parets facilitava la 
tasca de recollida dels animals. 

Quan la situació va començar a 
millorar, pels vols de l’any 1957, 
mossèn Pere i el Félix Rocaspana 
van idear un nou projecte per ini-
ciar la reconstrucció de l’ermita. 
Es va demanar la col·laboració de 
tothom i amb molt esforç es va 
aconseguir el mínim necessari per 
iniciar les obres. 

El projecte es va dividir en dues 
fases: la primera consistia en cons-
truir la nova teulada i posar la por-
ta; i la segona en fer l’altar i portar 
el sant . 

La primera fase es va iniciar l’any 
1958 quan es va aconseguir prous 
diners per comprar el material i per 

pagar el jornal d’un paleta, l’Ignasi 
Abad, i així poder començar a fer 
la teulada. La pujada del material 
necessari per fer l’obra va ser una 

odissea que tenia a tots els petits 
del poble pendents del camió del 
Roca d’Artesa de Segre. Es tracta-
va d’un camió reciclat de la guerra 

Imatges des de la sortida de l’església de Santa Maria, dels portadors del sant i de tot el 
poble en processó.
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de color negre que feia el trajecte 
cap a l’ermita en dues parts: deixa-
va la meitat del material al cemen-
tiri, pujava l’altra meitat a l’ermita i 
tornava a baixar per acabar de re-
collir el material i enfi lava de nou 
el camí a l’ermita. La mainada del 
poble, en acabar l’escola, fascinats 
per l’enrenou l’acompanyaven en el 
seu trajecte de pujada, ja que a cau-
sa de la situació del camí el camió 
anava a una velocitat tan lenta que 
els nens li seguien el pas caminant 
al seu costat. 

Un vegada amb el material al pla-
nell de l’ermita, amb l’Ignasi al cap-
davant, l’ajuda del Barbeta de Vila-
nova i algun altre del poble, es van 
poder iniciar les obres. L’Ignasi va 
aconseguir un grup de llum i amb 
l’ajuda d’un tractor feien la llum 
per poder fer la massa, amb l’ aigua 
de la font van començar a refer la 
teulada. 

La segona fase va ser més fàcil de 
realitzar, ja que només calia fer l’al-
tar i col·locar el sant. L’original era 
una talla de fusta que es va cremar 
durant la guerra i va ser necessari 
substituir-lo per un altre. Això va 
ser possible gràcies a la bona vo-

luntat del Josep Rocaspana de Cal 
Gironell, que tenia tanta devoció al 
sant que va encarregar i pagar la 
imatge actual de guix que es venera 
avui a l’ ermita. 

Acabades les fases, els dies 11 i 
12 d’octubre de l’any 1964, es va fer 
una gran festa a tot el poble per ce-
lebrar la fi  del projecte i per tornar 
la imatge del sant al seu lloc. 

Quan ja es va tenir de nou el sant 
col·locat al seu lloc, es va reinstau-
rar de nou la tradició d’organitzar 
la festa de Sant Sebastià el dia 20 
i 21 de gener. Era considerada la 
Festa Major d’hivern del poble, es 
feia festa gran amb missa i ball, i 
acudien gent de Vilanova, Gàrzola 
i Lluçars que venien a Santa Maria 
a ballar. El dia 20, Sant Sebastià, es 
feia l’ aplec a l’ermita i a la tarda 
de tornada al poble es feia ball a 
la sala del teleclub; i acudia tanta 
gent que el bar del Fèlix, situat al 
Placeta davant de la sala de ball 
que, havia d’habilitar dues sales a 
baix i a dalt per acollir a tothom. 

Les coses van continuar així fi ns 
l’any 1976 quan es va poder acabar 
d’arrebossar, rejuntar les parets 
i enrajolar el terra. L’alcalde en 

aquell moment era el Jordi Mitjans, 
el qual va demanar la col·laboració 
de tot el poble, a jova (amb volun-
taris) i amb donatius per pagar els 
materials van començar les obres. 

Per enrajolar es va fer servir llo-
ses que anaven a buscar a la Ca-
broa. Va ser llavors quan es varen 
posar els bancs que hi ha ara en 
l’actualitat reciclats de l’església 
d’Artesa de Segre i entre tots van 
aconseguir deixar l’ermita tal i com 
la coneixem avui. En acabar, van 
fer una gran festa amb les següents 
activitats. 

Va ser en aquella època quan mos-
sèn Pere va decidir canviar el dia 
de la festa, i va passar a celebrar-la 
durant la segona Pasqua, ja que el 
dilluns de Pasqua, el dia del Roser, 
era festa al poble. Fins llavors, el 
dia del Roser, era quan es feia les 
comunions, però les coses havien 
començat a canviar i ja es celebra-
ven d’altres dies. Ell va aprofi tar 
aquests canvis per canviar del 20 
de gener a la segona Pasqua perquè 
el clima era més favorable i la festa 
és més agradable per tothom. Però 
tot i així, les dones de Santa Maria 
com ara la Maria del Felip, la Maria 
del Moliner, la Nati, durant anys, el 
20 de gener, amb fred, boira, inclús 
xafant neu, van continuar anant a 
l’ermita el dia del sant i mostrant 
així agraïment i devoció al Sant. 

Text: Rosa Roca 
Imatges: Maria Bonet

i Rosa Roca

Imatge del programa d’actes del 1977. 
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Associacions

ASSOCIACIÓ DE DONES “LA COMA DE MEIÀ”: ACTIVITATS

En motiu del dia de la dona
treballadora, el dia 8 de març, 

l’associació va dur a terme la xer-
rada “La teva salut depèn de tu” a 
càrrec de la Sra. Pepita Estany. En 
acabar les sòcies van preparar un 
berenar al mateix local de l’associa-
ció. Agraïm l’ajuda de totes.

El dia 26 de març i comptant 
amb l’assistència de 32 sòcies, es 
van dur a terme els actes tradicio-
nals de la Pasqua i vam celebrar la 
mona al Racó del Montsec, amb un 
bon berenar i de postres, la mona.

Al maig, el dia 18, vàrem organit-
zar una sortida a Barcelona, per tal 

d’assistir com a públic al programa 
“Divendres” de TV3. Al matí vam 
anar a visitar el Teatre El Molino, 
on ens ho vam passar molt bé amb 
la visita guiada per una vedet de 
renom que ens va acompanyar en 
tot moment. En acabar la visita, be-
guda gratuïta per a totes al Golden 
Bar, gentilesa del mateix teatre.

A les 12:30h, ens va recollir l’au-
tocar i ens van dur cap al restau-
rant que hi ha al parc dels estudis 
de TV3, on vam dinar de meravella. 
Tot seguit a les tres de la tarda ens 
vam dirigir cap al plató per tal d’as-
sistir al programa.

Comentar per altra banda que el 
viatge en autocar va ser gratuït, ja 
que va ser TV3 qui el va facilitar. A 
ells també moltíssimes gràcies.

Text: Maria Brescó
Fotos: Maria Brescó

i Josep Argerich
Associació de Dones

“La Coma de Meià”
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ASSOCIACIÓ PARC RECREATIU

La Junta del Parc Recreatiu vol aprofi tar aquesta 
nova publicació municipal per tal d’informar d’al-

gunes de les activitats que es faran durant aquesta tem-
porada d’estiu al recinte de les piscines.

PROGRAMA D’ACTES:

6 d’agost
11:00h a 14:00h - Mulla’t per l’esclerosi múltiple
23:30h – Revetlla amb l’actuació del conjunt KAMI-

LLON

14 d’agost
18:00h – Assemblea General Ordinària del Parc Re-

creatiu

20 d’agost
23:30h - Revetlla amb les actuacions de JOAN CAR-

BONELL DUET i a les 0:30h, actuació de LO PAU DE 
PONTS. En acabar aquesta actuació, continuació de 
ball amb JOAN CARBONELL DUET

Durant la sessió de ball es farà un sorteig sorpresa.

TEMPORADA I HORARIS:
Dates temporada: 20 de juny – 11 de setembre
Horaris bany públic – 11:00h a 20:00h

NO ESTARÀ PERMÈS EL BANY AL PÚBLIC FORA 
DE L’HORARI ESTABLERT

La Junta desitja a tots els seus abonats i públic en 
general, una bona temporada de bany i un magnífi c 
estiu.

CASA DE COLÒNIES
Santa Maria
de Meià

Raó: Mn. Jordi Profi tósRaó: Mn. Jordi Profi tós
C/ Ramon i Cajal, 5 - 25600 BalaguerC/ Ramon i Cajal, 5 - 25600 Balaguer
Tel. 973 44 53 42 / 656 54 68 97 - jprofi tos@yahoo.esTel. 973 44 53 42 / 656 54 68 97 - jprofi tos@yahoo.es
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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT “VERGE DE MEIÀ”

Durant aquest temps hem conti-
nuat obrint el nostre local cada 

diumenge a la tarda per fer unes bo-
nes partides de dominó i de brisca, 
a més de xerrades i riures, que tot 
fa salut.

Vàrem celebrar la mona com Déu 

mana, amb mona, mistela i... també 
sucs d’albercocs de Fabregada.

El dia 30 d’abril vam fer una ex-
cursió molt interessant a Tàrrega. 
Al matí, visitàrem el Museu de la 
Mecanització Agrària Cal Trepat, 
amb una visita guiada completa tot 

recordant la manera de menar els 
camps en la nostra joventut. I nin-
gú es va cansar!

El dinar va ser al restaurant “El 
Gat del Rosal”, restaurant que dóna 
feina als nois i noies de l’Escola 
Alba, una escola que va néixer per 
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millorar la qualitat de vida de persones amb discapa-
citat. A la tarda vàrem visitar l’obrador de l’Escola on 
nois i noies elaboren unes galetes de recepta centenà-
ria, les més famoses són “els arrugats”.

A continuació us detallem el programa de la cele-
bració del 25è aniversari de l’associació.

PROGRAMA 25è ANIVERSARI DE L’ASSOCIA-
CIÓ DE LA TERCERA EDAT “VERGE DE MEIÀ”

Com ja vàrem anunciar a la revista del mes d’abril, 
el diumenge dia 21 d’agost, a Vilanova de Meià, cele-
brarem el 25è Aniversari de l’Associació de la Terce-
ra Edat “Verge de Meià”. Fita molt esperada i impor-
tant. Poder celebrar 25 anys d’una associació creada 
el 1991 dedicada al benestar, al gaudi i a la cura dels 
nostres padrins i padrines, és un goig i un orgull.

Us demanem amb molta estima la vostra col·labo-
ració per aconseguir que cada padrí i cada padrina 
tinguin el seu acompanyant per fer l’entrada a la Mis-
sa, i també per apuntar-vos al dinar que se celebrarà 
al restaurant “Lo Sindicat”. Preu menú: 10€ (socis) i 
15€ (no socis). Només cal que ho comuniqueu a la Ma-
ria Brescó (tel. 610038738) o a la Montserrat Boliart
(tel. 616152990). Moltes gràcies.

Us hi esperem, entre tots hem de fer una gran festa.

PROGRAMA. DIA 21 D’AGOST

- 11,30. Concentració dels padrins, padrines i acom-
panyants, a la Plaça de l’Església.

- 12,00. Missa cantada (Orfeó Artesenc, d’Artesa de 
Segre).

Concert de l’Orfeó Artesenc.
Poesia de Francesc Galtés. Rapsoda: Mar Galtés.
Concert de fl auta travessera a càrrec de:
Mònica Masanés i Pol Eroles.

- 14,00. Dinar al restaurant “Lo Sindicat”.

En acabar el dinar, i en homenatge als membres de 
la primera Junta de l’Associació, durem un ram de 
fl ors al cementiri com a símbol del nostre agraïment i 
la nostra estima.

Continuarem informant en la propera revista.

Text: Montse Puig
Fotos: Pere Santacreu i Josep Argerich

AMPA ESCOLA “MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ”:
LA PRIMAVERA ARRIBA A VILANOVA DE MEIÀ

Ja comença la verdor dels sem-
brats, les fl ors i els seus colors, 

les orenetes ja volen pel cel de Vi-
lanova.

Els nens ja volen deixar els 
abrics a casa i passar moltes esto-
nes al carrer, el dia s’allarga i po-
dem gaudir-lo de valent.

En aquest mes d’abril tan plujós 
hem tingut dos esdeveniments im-
portants. Per una banda Sant Jordi, 
el dia de la rosa i el llibre es va es-
caure en dissabte i l’AMPA de l’Es-
cola Mare de Déu del Puig de Meià 
vam aprofi tar per omplir la parada 
de roses, fl ors i llibres, va ser tot un 
èxit! L’altra data important va ser 
la Trobada Musical a l’Escola on hi 
van assistir tots els nens de la Zer 
El Romaní. Durant el matí, gràcies 
a l’organització i col·laboració del 
Gaspar Burón, es va crear un pen-
tagrama gegant que els alumnes 
més petits van pintar, retallar i van 
descobrir més sobre el món de la 
música, els alumnes més grans van 
anar a visitar l’Església de Sant Sal-
vador de Vilanova de Meià. 

A la tarda,  els joves músics de 
l’Escola de Música de Valls van ob-
sequiar als nens, professors, pares 
i padrins amb un preciós concert 
de música clàssica, moderna i cant 

coral, en acabar es va gaudir d’un 
berenar gentilesa de l’Ajuntament.

Des d’aquí volem donar les gràci-
es a tothom.

I al maig no podia faltar l’excur-

Escola de Música de Valls.
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sió de fi  de curs que fem pares i 
nens, i que tant espera la canalla. 
Enguany es va triar Naturlandia a 
Andorra, vam passar un dia tots 
junts, gaudint de la natura i les 
emocions fortes, va ser molt diver-
tit per tothom! 

Us deixem amb una endevinalla, 
segur que l’encerteu!

TINC EL VESTIT VERD
I LA CARA VERMELLA
MIRO TOT EL CAMP
AMB EL MEU ULL NEGRE.

Solució:
(la rosella)

Text: Elisabet Urbano
Fotos: Núria Jaime

Excursió a Naturlandia. Sant Jordi.

Trobada musical.

 PENYA BARCELONISTA DE VILANOVA I VALL DE MEIÀ: ACTIVITATS D’ESTIU

Benvolguts lectors, des de La Pe-
nya Barcelonista de Vilanova i 

Vall de Meià, volem fer-vos un petit 
recordatori dels actes que tenim 
preparats per aquest estiu. 

6 d’agost - a les quatre de la tar-
da, al restaurant Racó del Montsec, 
cinquè campionat de botifarra.

13 d’agost - a les piscines xocola-
tada infantil. Berenar de xocolata i 
coca per a tots els nens i nenes que 
s’apuntin a l’activitat. També hi hau-
rà regals blaugranes per repartir. 

20 d’agost - a les vuit de la tarda, 
assemblea general al local social 
de la penya.

11 de setembre - pujada de ban-
deres al Cogulló. Prèvia inscripció, 
després de penjar les banderes, es 
podrà gaudir d’un bon esmorzar. 

12 de setembre - al vespre, dia de 
sant gos, xocolatada per a tothom a 
la Plaça Major.

US HI ESPEREM A TOTS!
BON ESTIU A TOTHOM!
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SORTIDA CULTURAL A SANT RAMON, PORTELL I MONFALCÓ MURALLAT

El passat dissabte dia 11 de 
juny vàrem anar a la comarca 

de la Segarra i ens varem moure 
per dos municipis, el de Sant Ra-
mon i el de les Oluges. La visita va 
començar amb puntualitat a les 
10h al monestir Mercedari de Sant 
Ramon, que també rep el nom de 
l’Escorial de la Segarra. Vàrem te-
nir dos guies excepcionals la Sra. 
Carme Balcells una guia local que 
ens va sorprendre amb llegendes, 
fets, romeries i tradicions.

De la mà de Fra. Francisco Ma-
rín vàrem recórrer tot el monestir 
pam a pam explicant-nos amb de-
tall la capella on hi ha una relíquia 

del sant, el forn de pa, exvots, lli-
bres antics, la Sagristia i una ca-
pella petita on celebren les misses 
quan són poca gent, sobre tot a 
l’hivern. El claustre on hi ha diver-
sos quadres, una cisterna al cen-
tre i molta vegetació. Ens acomi-
adarem de la Sra. Carme Balcells 
i Fra Francisco Marín amb molta 
satisfacció per la seva atenció en 
vers a la nostra gent. Acte seguit 
vam agafar els vehicles i ens vam 
dirigir al Portell, lloc on va néixer 
Sant Ramon, on tocant a la carre-
tera hi ha la capella, que sempre 
esta oberta i on en Ramon Ber-
naus el nostre historiador ens va 

explicar l’època de construcció i 
que guarda un paral·lelisme amb 
el monestir, on el barroc és l’art 
d’aquesta època. Desprès vàrem 
donar un tomb pel poble on hi ha 
una torre de defensa i a la part 
més enlairada on hi ha l’església 
de Sant Jaume i un portal d’entra-
da amb dos carrers que marquen 
el que havia estat una vila closa.

Per acabar la visita matinal và-
 rem agafar els vehicles i vam pujar 
a Montfalcó Murallat, que pertany 
al municipi de les Oluges i on el 
seu conjunt arquitectònic ha es-
tat declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional. Aquest poble forma un 
recinte clos murat i es tracta d’un 
excepcional exemple de vila closa 
que conserva en bon estat el mur 
perimetral al qual s’adossaren 
interiorment les cases. El portal 
d’accés a la vila closa està format 
per una doble porta d’arcs de mig 
punt adovellats, forçant un angle 
recte molt marcat a la seva entra-
da. L’antiga vila closa presenta una 
planta allargada, que s’adapta al 
cim del turó. Des de el camí peri-
metral s’observa una panoràmica 
de l’eix transversal i els pobles de 
les Oluges i Estaràs.

La nostra associació donem les 
gràcies a la Sra. Carme Balcells 
i a Fra. Francisco Marín pel seu 
guiatge i l’atenció que ens han dis-
pensat i des d’aquestes ratlles dir-
vos de que si aneu a Sant Ramon 
visiteu el monestir que és magnífi c 
i us sorprendrà.

Francesc Gessé
Terres del Marquesat

Les Terres del Marquesat

El grup de les Terres del Marquesat davant de la porta del monestir de Sant Ramon.

Explicacions dintre de la capella de Sant Ramon del Portell, on, segons la tradició, va nèixer 
sant Ramon.
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MALEÏT DIA DE SETEMBRE

Tu vas morir per sempre
Tu, que no havies de morir mai.
Se’m van trencar les amarres
Aquell dia de setembre.

I suspesa em vaig quedar
Damunt d’una escletxa fonda i negra
Que només s’omple amb records
Per no oblidar ton imatge tendra.

T’envio un avió de paper
A la cua duu una fl or
Fa olor a llenya cremada
I xiula: sempre t’estimaré.

Un somriure et vull robar
Que a mi em fa molta falta
Aquell de color daurat
Amb ulls d’ànima blanca.

Enyoro la teva immensa bondat
Les abraçades sense fi nal
Les sempre justes paraules, mudes.
Enyoro el savi silenci del teu cap.

Eres forta com el tro, alegre com el llamp
La mirada sempre clara
Estimant com mai ningú,
Com mai ningú m’ha estimat tant

Sento l’olor de pa amb vi i sucre
I pinzellades de rosa vermella
Però no m’arriba la teva escalfor
I el meu cor no ho pot entendre

Vas volar amb tes ales d’acer
Tu, que no t’havies de morir mai,
Vas morir per sempre
Aquell maleït dia de setembre.

Montse Puig

Taller d’escriptura

LA MUNTANYA MÀGICA

“La muntanya màgica” és un petit 
relat intimista amb pinzellades de 
la meva primera infantesa a Vila-
nova de Meià que tot traspassant el 
Montsec, a través de LO PAS NOU 
metafòricament parlant, pinten 
una altra muntanya de l’Alt Pirineu 
a la Coma de Burg.

Un conte des de l’abundància, 
des de l’amor i l’alegria, des de 

l’expansió i la llum. És un conte de 
somni, és un conte sense parangó, 
“de fi l i cotó, campanes de plata i 
barret de senyor... senyor Manuel 
ens volem casar amb vos i menja-
rem botifarres del ventre del gos...”

Ai, que n’és de lluny la cantare-
lla que cantava la canalla tot gron-
xant-se en les anelles del pedrís de 
la plaça de Vilanova!

Ai, que n’és de lluny el ruc de 
Cal Farrandó, que li veus la barbe-
ta blanca i al seu amo també, i els 
nens que amb alegria caramels, li 
regalaven!

Ai, que n’és de lluny el vas de 
fulles de noguer per a beure aigua 
ferrosa, aigua gens insípida de la 
font de l’Ampolla! ...i les vaques i 

les persecucions en anar a col·legi 
... i els gats i el seu miolar... i els for-
matgets de les malves que t’agrada-
va tant provar!
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Ai, xiqueta meva que en una altra 
muntanya estàs, una de boires que 
s’arrosseguen, tot mandrejant en 
els seus llindars!

Què n’és de verda la muntanya, 
que en mirar atenta veus!

Què n’és de lúcida i esplendoro-
sa!

Què n’és de sàvia i imponent
Guarda secrets, explica histò-

ries pels cors que oberts estan. 
Treu tresors amagats de dintre per 
aquell amb cor d’infant. Com a in-
fant veus la guineu que en els seus 
prats pastura ja i com a infant te la 
imagines metamorfosant-se ja,... en 
què?: en cabirol, si senyor, un ca-
birol de pèl marró “recién” de per-
ruqueria, que movent orella i coll 
a tothom a jugar crida. Els seus 
companys més tímids no s’ho fan 
pensar un moment i mouen la cua 
blanca mentre corren alegrement. 
Prats de muntanya preciosos, goigs 
d’aquests indrets, plens de cues 
blanques acaben en un moment. La 
primera, la de la guineu, les sego-
nes els cabirols, i les terceres qui 
sap... imagineu sempre al vol.

Mentre les fl ors, muts testimo-
nis es cintregen al vostre passar, 

de forma que sempre alegres, no 
paren mai de ballar. Ballen amb el 
sol, ballen amb el vent, ballen amb 
la lluna i sempre en tot moment. El 
ball fl oral té un secret, segons la 
dansa també hi ha un fet i és que 
el color canvia sense voler i ningú 
s’adona en aquest indret. Si el ball 
és rítmic tipus africà, la fl or verme-
lla aviat serà, si el ball és dolç i al 
compàs d’ un vals d’Europa, blava 
esdevindrà, si el ball està ple de sal-
tirons, la fl or contenta taronja serà 
i si ella s’expandeix en un instant, 
rosa i verda es vestirà. 

Mireu què fa tota la natura: no 
para, no para i tot es muda. Les 
coses canvien en un instant, els 
animals es metamorfosen, les fl ors 
muden de color i els arbres que 
s’ho miren no paren de riure i les 
fulles seves sembla que escriguin 
partitures musicals que acompa-
nyen la dansa d’aquest instant.

Instant etern ple de bellesa, ple 
d’harmonia, ple de saviesa i li par-
len al riu en un xiuxiueig que no-
més ells tenen i les fades també.

El nen silenciós que tot s’ho 
mira de cop i volta també s’admi-
ra, s’admira i s’adona que la seva 

pell ja blanca no és sinó que tam-
bé muda i canvia i té moviment i 
a voltes és rosa, a voltes marró, a 
voltes és blava i muda el color, i la 
seva mà que ja no ho és ja, en una 
papallona s’ha transformat ja. I els 
seus ulls que abans contemplaven 
des de la llunyania aquesta visió, 
ara per màgia i en un tres i no res, 
són ulls immensos que de cop i 
volta es fonen, es mouen, esdeve-
nen com si res aquest paisatge ple 
d’il·lusions, ple d’esperances i de 
mil i un sons. I el cor de l’infant 
que etern sempre és, ple de nuvi-
ances, de sol i d’argent es torna i 
batega amb molta il·lusió: cabirol, 
abella o abellerol i tot ho anima i 
tot ho estima i tot ho adorna com 
sempre ho ha fet i tot ho aviva i tot 
ho amanyaga i tot ho acompanya i 
estima no més... així el cor eixerit 
de tots els prodigis descansa i ba-
tega a ritme suau, a ritme silent, 
a ritme harmoniós i molt ple de 
PAU.

Tirvia, 27-8-2013

Text: Iolanda Sarri Barbarroja
Dibuix: Ramon Ravella Mateu
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 ELS CINGLES I LES HORES

Ja fa temps en una de les moltes 
converses amb mon pare Vicent, 

li vaig preguntar pel “rellotge atò-
mic” que feien servir els pagesos 
de la Coma de Meià, en èpoques 
on anaven a pencar tot el dia afora, 
sense rellotge i només amb els cinc 
sentits i endevino que molts més. 
Com sabien quina hora era la de 
treure la fi ambrera de les alforges o 
bé “tocar a retiro”?

De ben segur que no tenien cap 
GPS ni smartphone ni cap aparell 
wearable, sinó que la mare Terra, 
com sempre i més que mai font in-
esgotable d’informació i amor, i la 
calor del pare Sol els ajudaven… 
tal com han anat ajudant i guiant a 
tots els éssers que des de sempre i 
en tots els llocs d’aquest món han 
guardat un estret contacte i respec-
te amb la mateixa. I com us penseu 
que els ajudaven? Mirant cap a baix 
i tocant alguna tecla en un estat d’in-
tromissió? o bé obrint cos, esquena 
i cap en una bona alineació amb els 
ulls i mirant cap al cel i les munta-
nyes amb interès?

És fàcil la resposta i té el premi 
del divertiment i l’alegria a un altre 
nivell. Efectivament es coneixien el 
país de pam a pam amb els peus, les 
mans, els ulls, l’olfacte, el gust… el 
cos sencer diria, per una necessitat 
bàsica de viure i en alguns casos de 
supervivència i alguns d’ells o pot-
ser molts, acompanyat de plaer i 
gran estimació.

Els lectors escriuen

Cogulló.

Palat.

Montsec, Vilanova, Roca Alta i Pas les Eugues.
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Em va parlar del Cogulló i el 
Bardonant pel que fa a senyalar 
hores de matí i de tarda, però com 
que vull acotar més la informació, 
el nostre amic Serra ens diu:

“A la dreta de l’arrullador del 
Cogulló, hi ha una paret que quan 
rasca el sol, són les 11h solars tot 
l’any.

Quan l’ombra passava el barranc 
de sota el Bardonant, a la serra 
de l’Obac, a l’estiu era l’hora de be-
renar, o sigui més o menys les 17h 
de la tarda.

A la Roca Alta hi ha el señal de 
les 10h. A la part occidental de la 
Roca Alta quan toca l’ombra a un 
reboll, són les 10 hora solar a l’es-
tiu.

Quan a la Roca Alta només que-
den tres pics il·luminats, són les 
14h solars a l’estiu.

A la Cova de l’Aigua, tocant l’er-
mita de Sta. Cecilia al Palat, quan 
li dóna el sol, són les 12h solars .”

D’altra banda, en Josep Marti 
Trepat ens afegeix que el seu pa-
drí i pare li comentaven que quan 

dóna l’ombra a la zona del Graell 
la Merla i el Pas de les Eugues
són les 12 h solar.

Tant de bo aquest escrit espe-
roni a alguna ànima aventurera a 
retrobar el seu cos com a estri pri-

mordial de cara a explorar el món 
exterior, pàl·lid refl ex de la mera-
vellosa i silent immensitat interna.

Text: Iolanda Sarri Barbarroja
Fotografi es: Ramon Ravella 

 Composicions amb flors

naturals, seca i artificial.

 Rams de núvia.

 Decoració d’esglésies, cotxes,

restaurants i treballs funeraris.

 Plantes d’interior i exterior.

 Adobs i substrats.

 Objectes de regal

i mobles auxiliars.

Bardonant.



24   •   LO PAS NOU

Espai Gastrocultural

ELS LICORS A LA CUINA CATALANA

Els alcohols destil·lats, són l’es-
sència concentrada del vi i la 

cervesa.
Són el producte d’un fet químic 

bàsic: les substàncies, bullen a dife-
rents temperatures.

El punt d’ebullició de l’alcohol és 
d’un 78º diferent del de l’aigua que 
és 100º, això vol dir, que si bullim 
junts aigua i alcohol, el primer en 
evapor-se serà l’alcohol, seguida-
ment, aquest alcohol, es refreda 
i ens dona un líquid amb un con-
tingut més alt en alcohol que el vi 
o la cervesa.

Els destil·lats es valoren pel 
seu contingut en alcohol, i són 
molt més que el simple líquid, 
ja que les substàncies oloroses i 
gustatives, també són volàtils i es 
concentren, donant els diferents 
destil·lats.

També hi ha els que s’infusio-
nen, com la ratafi a, un esperit de 
vi, amb nous, o de cireres o del 
que es vulgui posar per donar 
gust i color a aquests alcohols.

Figuren els aliments de sabor 
més intens.

S’han utilitzat amb fi nalitats te-
rapèutiques durant l’Edat Mitja, a 
partir del segle XV, gràcies als pro-
gressos en la destil·lació, es crea la 
primera indústria.

A la nostra cuina, l’ús de licors , 
sempre ha estat present, de fet, els 
licors, són una part molt important 
de moltes de les nostres receptes, 
tot i que en la cuina actual, o més 
moderna, podríem dir-ne, el seu 
pes, no és el que tenia avanç.

Des d’aromatitzar els pèsols, amb 
un toc de licor de menta, o l’espec-
tacular barreja d’anís i caçacha per 
les faves a la catalana, o el conyac 
trufat en els rostits, o sense trufar, 
això ja va a gustos i butxaques.

La ratafi a, també és un licor que 
acompanya tant a dolços com sa-
lats, un dels millors del país. 

Que aporten els licors als plats:
Aroma, la seva composició, ator-

ga diferents aromes, primaris, se-
cundaris i terciaris.

Gust, tant en realça com n’apor-
ta, segons el seu origen, dolç, àcid, 
amarg, salat.

Frescor, en alguns dels aromes 
d’herbes aromàtiques o fruites, 
proveeix d’aquells gustos que no 
tenim per manca del producte en 
si, per estar fora de temporada o 
bé, donat que els bons licors, utilit-
zen la millor matèria primera, con-
centració.

Textura, en molts casos, l’alt con-
tingut en alcohol, fa que les carns 
de textures més consistents, es tor-
nin més amorosides, així com ho fa 
el vi, quan marinem.

També molts d’aquests licors 
es tornen grans conservants, per 
exemple, el conyac, l’armanyac, 
el brandy, el whisky, serveixen 
per conservar tòfones, que permet  
realçar el gust de les tòfones per 
guisats o rostits, apart de poder 
disposar-ne durant tot l’any.

Totes les cultures, tenen aparici-
ons de licors en la seva cuina, tant 
a nivell dolç o salat, el Kirsch, per 
exemple, s’utilitza molt en la pas-
tisseria, tant per marinar cireres, 
maduixes, albercocs, depèn de la 
preparació, hi ha licors, ja prepa-
rats per utilitzar també i fruites 
que venen en pots o llaunes, per 
ser utilitzades en pastissos o ge-
lats.

El seu valor és que l’alcohol, 
apart de conservar, absorbeix el 

gust i el color, cosa que el trans-
forma en un altre producte.

Els licors, també, solen ser be-
guda de menjar, i tal com les bar-
reges, els cigalons, els nuvolets i 
d’altres, servien, o bé per acom-
panyar àpats com els esmorzars, o 
com a fi nal a una bona teca.

La cultura del licor, que o per 
raons de tassa alcohòlica al con-
duir, o bé, per prioritat del vi i la 

cervesa, ha anat a la baixa, tot i 
que si no és casualitat, com amb 
moltes coses que passen al nos-
tre país, es veneren més licors 
foranis que locals, així com el 
limoncello o la grappa, el calva-
dos, entre d’altres.

Reivindico, que l’oferta de li-
cors catalans, és extensa i molt 
bona, potser des de els restau-
radors, hauríem de der fer un 
esforç a l’hora d’explicar i sevir 
aquests licors, com a digestius o 
aperitius.

Una bona copa al fi nal de cada 
àpat, ens acabarà d’arrodonir 
una experiència única, un tan-
cament de cercle.
També, la sensació moltes vega-

des, és que els licoristes, tampoc 
fan o posen de rellevància els seus 
productes, molts d’ells poc cone-
guts, una fi ra tipus com la del vi 
o la cervesa, els donaria posicio-
nament, així com ha passat en la 
recuperació del vermut.

Ara torna a estar de moda, per-
què no intentem entre tots, fer que 
joies o delícies del territori tornin 
a tenir el lloc que es mereixen. 
Beure amb consciència, acabar 
amb un licor de cireres de Paüls o 
una bona ratafi a.

Els destil·lats, molts d’ells, com 
la ginebra o el rom, que a casa 
nostra n’hi ha de molta qualitat, ja 
tenen el seu moment daurat i això 
és bo per la indústria, ens hem de 
fi xar amb aquells que tenen una 
venda menys alta i que fem ser-
vir producte forani, prioritzem els 
nostres.

Sergi de Meià
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Reportatge

LA FESTA MAJOR

La Festa Major de Setembre 

Les dues festes majors de Vila-
nova s’escauen en les diades 

en que l’Església commemora la 
festa de la Santa Creu, segurament 
fruit de la gran devoció que hi ha-
via a la vila i els pobles del veïnat 
per la imatge del Sant Crist de Vi-
lanova, o potser com a conseqüèn-
cia de les pregàries que hem expli-
cat en la llegenda de la Creu dels 
Prats. La festa major petita era el 
dia 3 de maig, conegut com la In-
venció de la Santa Creu, diada que 
commemora la trobada de la vera-
creu per Santa Elena. La festa ma-
jor gran coincidia amb el dia 14 de 
setembre quan l’Església comme-
mora l’Exaltació de la Santa Creu. 
Antigament aquesta festa s’havia 
celebrat el dia 6 d’agost, Sant Sal-
vador, patró de la vila i advocació 
a la que està dedicada l’església 
parroquial i del que hi havia una 
magnífi ca escultura monumental 
que presidia el retaule major bar-
roc situat a l’absis de l’església. 
Aquestes festes majors és celebra-
ven el dia assenyalat al calendari 
fi ns que a fi nals dels anys 60 del 

segle XX es van passar les dues al 
cap de setmana. 

La Festa Major de setembre dura-
va tres dies: el dia 13 era la vigília, 
el 14 el dia gran de la festa i el 15 
el segon dia. Generalment la Junta 
del Jovent llogava una orquestra de 
renom que també era cobla i ame-
nitzava tots els actes. Les sessions 
de ball es feien, i encara es fan, a la 
plaça Major, col·locant els músics a 
sobre una tarima de fusta conegu-
da popularment com “el tablado”, 
que s’aixecava a la banda de po-
nent de la plaça, tocant a la font i 
al davant del cobert de cal Tatx. La 
missa solemne del dia 14 la paga-
va l’Ajuntament, els membres de la 
qual pujaven cap al temple en una 
processó cívica des de la Casa de 
la Vila acompanyats per la Junta 
del Jovent amb de l’orquestra que 
amenitzava el recorregut. La missa 
solemne era cantada per la mateixa 
orquestra, la presidien l’alcalde, el 
jutge i la resta d’autoritats munici-
pals des d’un banc preferent situat 
a mà dreta del presbiteri. Ofi ciava 
la missa el rector acompanyat pel 

vicari i quasi sempre per dos o 
tres capellans més dels pobles 
veïns. 

 Era i és tradicional la sessió 
de sardanes a la plaça Major 
en sortir de l’ofi ci religiós i el 
vermut abans d’anar a dinar 
al Cafè del Sindicat. Mai hi 
faltava el concert interpretat 
per l’orquestra entre mig de 
les dues sessions de ball del 
primer dia, la de tarda i la de 
nit. En la sessió del ball de nit 
(el sarau) era típica la Mitja 
Hora en que s’aturava un es-
tona la festa ja de matinada i 
les parelles anaven a prendre 
un refresc. Durant les sessi-
ons de ball, els majorals que 
formaven la Junta, per arre-
plegar diners i poder cobrir les 
despeses de la festa, organit-
zaven el Ball de Rams, el Ball 

del Fanalet, el Ball de Casats, en 
que el ballador s’havia de rascar la 
butxaca per comprar l’obsequi per 
la seva balladora. També organitza-
ven la Toia, una rifa popular de la 
que venien tires de números durant 
els dies de la festa, subhastant les 
que sobraven durant el ball de nit 
de l’últim dia, abans d’efectuar la 
rifa. Després amb un joc de cartes 
des del “tablado” dels músics, el 
més trempat de la Junta sortejava 
els números guanyadors. El premi 
podia anar des d’un corder, un joc 
de cafè o qualsevol lot de produc-
tes. Molts anys durant els dies de 
la Festa Major també es feia una 
Tómbola Benèfi ca que organitzava 
el vicari. Mai hi faltaven els jocs per 
la mainada a la plaça en ben dinat, 
ni el partit de futbol a vegades en-
tre solters i casats o contra algun 
“potent” equip dels pobles veïns. A 
diversos racons de la plaça, durant 
les sessions de ball i les sardanes, 
s’instal·laven les típiques taules dels 
torronaires que jugaven al Catxo; 
un sorteig fet també amb la baralla 
de cartes on s’arrifaven les típiques 

Ballant sardanes a la plaça Major el dia de la Festa Major.
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Publicitats de la Festa Major de 1976,
ara fa quaranta anys.
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bosses de torrons d’Agramunt i per 
donar una mica més de categoria, 
alguna ampolla de xampany. 

Antigament, com a cloenda de 
les sessions de ball l’orquestra 
(que algunes vegades era formada 
per musics de la vila) solia tocar el 
Ball Pla de Vilanova, ja que és una 
dansa molt animada i divertida. 
Aquesta tradició es va perdre amb 
la Guerra Civil. Aquest ball tradici-
onal va ser recollit l’any 1930 pel 
folklorista Joan Amades i el músic 
Joan Tomàs quan van passar per 
Vilanova i altres pobles de la Coma 
en la missió de recerca de l’Obra 
del Cançoner Popular. Aquesta 
dansa es va recuperar i ballar a la 
plaça l’any 1968 gràcies a les noies 
de Càtedra de la Sección Femenina 
de la FET de Lleida que van passar 
un mes al poble organitzant diver-
ses activitats.

L’organització de les festes ma-
jors (maig i setembre) anava a 
càrrec dels majorals, coneguts 
també com la Junta del Jovent. 
Era formada per un president i tres 
vocals i es renovava anualment 
després d’haver passat els comptes 
de la Festa Major del setembre. En 
formaven part, de forma rotatòria, 
tots els xicots solters del poble. 
S’encarregaven de llogar l’orques-
tra, cercar-li l’allotjament, guarnir 
la plaça, fer el “tablado”, els balls 
de rams... La Junta elaborava un 
pressupost que es repartia en for-

ma de Talla entre els xicots solters 
de la vila; anys més tard també pa-
gaven mitja talla les xicotes solte-
res i els joves casats.

Els Llevants. Per cobrir el pres-
supost de la festa, a més de la talla i 
les diferents col·lectes, es passaven 
els Llevants de taula. El primer 
dia de la festa, després de les sar-
danes, i mentre la gent se n’anava 
a dinar, l’orquestra es convertia en 
banda i feien un cercavila passant 
pels carrers del poble, casa per 
casa. Paraven de tant en tant en 
alguns indrets on la gent s’aixeca-
va de taula i sortia a ballar i a fer 
gresca al carrer, convidant als mú-
sics i als acompanyants a postres, 

xampany o mistela. Entretant els 
majorals pujaven a les cases a de-
sitjar una bona festa major i a fer 
la col·lecta entre els comensals. 
Juntament amb els majorals, tam-
bé passaven les majorales solteres 
de l’antiga confraria de la Mare de 
Déu del Roser, amb la safata de la 
imatge de la Mare de Déu arreple-
gant diners per la Parròquia. 

La festa acabava el dia 16 de se-
tembre, Sant Gos, i era tradicional 
pujar a l’Ermita de Meià, assistir a 
la missa i quedar-se a dinar allí ma-
teix, o anar-se’n a dinar a la Font 
de Paús. 

Ramon Bernaus i Santacreu

Sardanes a la plaça Major el dia de la festa Major.

Missa de Festa Major amb cinc capellans a l’altar i les autoritats al primer terme.Majorales i majorals passant els Llevants de 
taula a fi nals de la dècada dels 50 del segle XX.
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Es diu Francesc Cardona Fo-
noll i és de Vilanova de Meià, el 
seu pare, però, era de l’Hostal 
Roig (Pallars Jussà) i la seva 
mare dels Plans de Sió.

El Paco de ca l’Hostaler, com 
el coneixem tothom, és un culé 
de cap a peus. És un dels mem-
bres de la Junta Directiva de la 
Penya Barcelonista de Vilanova 
i Vall de Meià. Persona molt col-
laboradora i participativa, té la 
seva pròpia secció a la revista 
Lo Pas Nou: “El passat i el pre-
sent”;  on mostra amb gran esti-
ma la forma de vida del passat i 
el present de la vila.

El veí de Vilanova de Meià que 
ha endevinat la fotografi a és el 
Josep Miquel (l’Esteve). 

Moltes gràcies per participar.

Aquesta vegada la imatge és col-
lectiva i correspon a l’equip de fut-
bol de Vilanova, un any per la Festa 
Major, a començament dels anys 70.

Ajudeu-nos a concretar l’any 
d’aquest equip i al que correspon 
aquesta imatge, juntament si ho sa-

beu amb el nom de tots els futbolis-
tes.

Envieu  la resposta al mail de la re-
vista: lopasnou@hotmail.com

En el pròxim número es publicarà 
la solució i el nom de les persones 
que han participat en la recerca.

Roja, menuda i gustosa,
sóc a l’obaga del bosc.
Més grossa i força sucosa,
visc als cavallons de l’hort.
(la maduixa)

Hi ha un líquid d’or a taula,
extret d’arbres centenaris,
que rega i dóna bon gust
als àpats mediterranis.
(l’oli)

Creixen a l’hort en fi leres
i els nens n’arrenquen jugant.
Alguns ploren quan en tallen
i molts catalans se’n fan.
(la ceba)

El menjar i el beure

Entreteniments
QUI SÓN? Solució del número anterior

Endevinalles
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Quan prendrem el gelat? Hi falta res, a la licorera? Unes begudes alcohòliques
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EL PASSAT I PRESENT A LA COMA DE MEIÀ,
ELS CORRALS I ELS RAMATS D’OVELLES

Vilanova sempre havia estat un 
poble on havia hagut petits ra-

mats d’ovelles que les tancaven als 
corrals, molts dels quals estaven a 
les rodalies. Al fer-se gran el po-
ble, avui trobem que algunes cases 
noves abans havien estat corrals 
d’ovelles. Algunes d’elles les tro-
bem al carrer de la Perdiu, carrer 
Montsec, carrer Santes Creus, etc.

Els corrals no estaven pavimen-
tats i quan plovia eren intransita-
bles de fang i fem. Quan els pas-
tors tancaven els ramats, tota la 
canalla anava al darrere empaitant 
les ovelles, sobretot a l’estiu, èpo-
ca dels estiuejants. 

La majoria de ramats passaven 
diàriament pel carrer de la Perdiu, 
depenent del lloc on anessin a pas-
turar, també pel Portal d’Ajòs si 
anaven cap al Molí del Mig i Coma-

llonga, i pel camí dels Calderers, 
per anar als Ascallissos, Aspassa-
des, Siscà, Aubach i d’altres llocs. 

Sortien a pasturar al matí, i quan 
les tancaven per la tarda, sempre 
aquell soroll que ja era normal de 
bela de les ovelles, el soroll dels 
corders o de les esquelles, del gos 
d’atura que lladrava per fer-les 
creure o perquè entressin a dins el 
corral. 

Normalment al matí els ramats 
pasturaven pels serrats i boscos 
i, per la tarda, després d’amorrià, 
si era temps de calor, anaven a 
pasturar trossos o bancals on hi 
hagués trepadelles, alfalsos o bé 
d’altres pastures. Després de se-
gar els trossos de restolls, també 
hi passaven a pasturar, per si hi 
quedava alguna espiga. 

En temps de sequera es veia la 

gran polseguera que feien les ove-
lles quan passaven pels camins de 
la Coma. Era molt distret veure els 
gossos d’atura com feien creure 
les ovelles pels camins i evitar així 
que es posessin al tros del veí. 

El passat i el present

Ramat d’ovelles pasturant a les rodalies del 
poble. Foto: Anna Audet.
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L’ajuntament cada any passava a 
comptar les ovelles dels ramats i en 
cobrava el cabeçatge, taxa que hi 
havia per ovella. 

A la primavera, els pastors xolla-
ven les ovelles. La llana era molt 
apreciada per fer matalassos i coi-
xins per dormir. Les padrines fi la-
ven la llana per fer jerseis i mitjons 
per l’hivern. 

Antigament les ovelles pasturaven 
pels serrats i els trossos de la Coma, 
en canvi les cabres no podien pas-
sar més avall dels cingles. Al pla de 
l’Ermita de Meià, no estava permès 
pasturar-hi ni cabres ni ovelles. 

A Vilanova hi passa una gran ca-
banera. Molts ramats d’ovelles que 
anaven de la muntanya a passar 
l’estiu, i tornaven al mes de setem-
bre per anar a passar l’hivern a la 
plana de Lleida o anaven cap a 
l’Aragó, segons el destí de cada ra-
mat. Pel Pas Nou era el camí més 
curt. A l’Hostal Roig a part que hi 
passaven molts vianants, també era 
un punt de parada de ramaders. 
Els pastors allí menjaven, dormien 
i descansaven. El 29 de setembre, 
dia de Sant Miquel, també s’hi feia 
una gran fi ra de bestiar que durava 
uns quants dies. 

Petits ramats de muntanyesos 

que passaven l’hivern a Vilanova, 
alguns si van arribar a quedar com 
l’Antonio Fité, el carnisser nou, 
que tancava les ovelles al corral 
que tenia al camí de l’Aubach, un 
any més tard, se n’anava a Barce-
lona i el corral es convertí en una 
quadra de vaques. Antonio Saldu-
ga, conegut com el Ton d’ Hortone-
da, al cap dels anys se’n va anar a 
Tremp. Paco Figuera Hereu cone-
gut com el Paco, era de Corrom-
pu, va estar molts anys a Vilanova. 
L’últim corral que va tancar va ser 
el de l’era del Masanés, que també 
va canviar per una quadra de va-
ques. Posteriorment, van tancar 
ramats de muntanyesos a l’hivern 
a l’era del Nari, a l’era del Peroli-
ves i d’altres eres. 

Antigament els ramats eren de 
100 o 120 ovelles, avui són molts 
més grans. 

Els ramats donaven molta vida al 
poble. Els pagesos sembraven far-
ratges, sobretot trepadelles per tal 
de descansar les terres durant dos 
o tres anys. Aquests els venien als 
pastors i després feien una bona 
collita si el temps acompanyava. 
També eren molt apreciats els 
fems, sobretot el xerri, per adobar 
les terres per fer trumfos als tros-

sos o bancals que es regaven, plan-
tes d’oliveres, o d’altres collites. 

Al carrer de la Perdiu l’Àngel Co-
lomés (Àngel de Cal Rei), tancava el 
ramat a l’era del Castejón. El Josep 
Cardona (Hostaler), tenia un ramat 
amb Joan Torruella de cal Sirvant, 
el corral és avui un garatge agrícola. 
Un altre corral, el de l’Hostaler, és 
on avui hi ha la casa del Paco l’Hos-
taler i el restaurant Racó del Mont-
sec.

El Josep Batalla de cal Gramenet, 
tenia el corral al que és avui la casa 
de la Lluïsa del Gramenet. Pere Ro-
sell, el Pere de cal Verné, tancava les 
ovelles al costat de casa seva, avui 
és cal Tardà. Josep Mª Camarasa, 
de cal Viudeta, tancava les ovelles a 
l’era de cal Marcelo Caxep, cantona-
da amb camí dels Ascallissos. 

Al carrer Montsec, el Jaume Portí 
de cal Xaman de la plaça també hi 
tenia un corral, va plegar per jubi-
lació, avui hi ha la casa del Ramon 
Sala, cal Ramon del Coixet. També 
hi havia el corral del Perot primer i 
va tancar el Ramon Torruella de cal 
Tòrrec. I últimament el Marcelo No-
vau de la Vall d’Ariet, avui hi ha la 
casa de l’Arturo Ruiz de cal Perot. El 
Marcelo Novau també tancava ove-
lles al carrer Santes Creus, al corral 
de ca l’Andreuet. Al mateix carrer hi 
havia hagut corrals d’ovelles al ma-
gatzem del Joan Serra de cal Sitó i a 
cal Pubill, l’Antònia Estrada. 

El Julio García de cal Julio, havia 
tancat el corral que existís als bai-
xos de cal Porta, al carrer d’Avall i 
després a les Eres.

El ramat de l’Hostaler, Josep Cardona amb el seu bastó, el mo rall i el gos d’atura 
passant per Portal d’Ajòs, amb la presència d’un antic pastor jubilat, el Joan Tor-
ruella de cal Sirvant.

Joan Trepat de cal Muntaner i el seu ramadet de ca-
bres al carrer Església. Postal de cal Tatx. 
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Josep Porti de cal Xaman, també 
tancava el seu ramat a les Eres, al 
corral de cal Tapis i de cal Sirvant, 
últimament també el corral que te-
nia a Meià. 

Podríem parlar d’un ramat a sòl 
Nari del Montsec, on el Joan Vilana, 
conegut com el Cebre i que era de 
Valldarques, hi va viure alguns anys 
fent de pastor. 

Avui a Vilanova només queda un 
ramat, el de ca l’Hostaler.

Text: Francesc Cardona Fonoll
Ramat de cal Pere Verné, Pere Rosell, al carrer de la Perdiu, a la cruïlla del camí dels As-
callissos i barranc dels Calderers. Postal de cal Tatx.

Instal·lacions Elèctriques

Joan Caubet Sanjosé

Instal·lador autoritzat pel
Departament d’Indústria

C/ Mare de Déu de Salgar, 27
25730 Artesa de Segre

(Lleida)
electrica.caubet@gmail.com

Instal·lacions
Reparacions

electrica.caubet@gmail.com696240921
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IN MEMORIAM

No ploris si m’estimes 

No ploris si m’estimes.
Si coneguessis el do de Déu i què és el Cel!
Si poguessis escoltar el càntic dels àngels i veure’m enmig d’ells.
Si poguessis veure els horitzons, els camps i els nous camins que 

travesso.

Si per un instant poguessis veure com jo la Bellesa,
davant de la qual les belleses empal·lideixen.
Tu que m’ has estimat en el país de les ombres
i ara no et resignes a veure’m en el de les immutables realitats?

Creu-me, quan la mort vingui a trencar els lligams, 
com ha trencat els que a mi m’encadenaven.
Quan arribi el dia que Déu ha fi cat i coneix,
I la teva ànima vingui a aquest Cel en què la meva t’ha precedit,
aquest dia tornaràs a veure’m, sentiràs que continuo estimant-te,
que et vaig estimar, i trobaràs el meu cor amb totes les tendreses 

purifi cades.

Tornaràs a veure’m transfi gurat, en èxtasi feliç.
No esperant la mort, sinó avançant amb tu. 
I et portaré de la mà per camins de Llum i de Vida.
Eixuga les teves llàgrimes i no ploris si m’estimes.

 Sant Agustí

El passat dia 4 de juny ens va dir 
Adéu el padrí Bep. No és gens fàcil 
acomiadar-te d’algú que estimes, 
sents un buit i una tristesa difícil 
d’explicar. Però és en aquests mo-
ments difícils quan te n’adones de 
tot el que tens al teu voltant, de to-
tes les persones que t’estimen i et 

reconforten amb els seus gestos, 
paraules i ànims. És llavors quan 
valores tot el que tens cada dia al 
teu costat, de com t’estimen i de 
com els estimes tu. És per tots 
els ànims que ens heu donat i per 
tota la companyia que ens heu fet 
que voldríem donar les gràcies a 

tots els que ens heu acompanyat 
en aquests durs moments i, en es-
pecial, a tot el personal sanitari i 
administratiu que durant anys heu 
cuidat tant el padrí. Mil gràcies a 
tots, no ho oblidarem mai. 

Família Roca Rosell

Josep Roca.

Col·laboracions
a Lo Pas Nou

Es recorda que els articles que 
s’enviïn a Lo Pas Nou han d’estar 
escrits en format Word i signats 
amb el nom, cognoms i DNI del 
seu autor.

La redacció manifesta la no obli-
gació d’acceptar totes i cadascuna 
de les col·laboracions rebudes.

Per altra banda, la publicació 
dels articles signats no signifi ca 
l’acceptació implícita del seu con-
tingut per part de l’equip redactor.

Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@hotmail.com

i contactarem el més aviat possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!
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ENTREVISTA A MERCÈ ISANTA BOSA

Parlava amb la Mercè al seu pati 
de Lluçars, una tarda de prima-

vera , sobre la poca gent que queda-
va a Lluçars. 

: P Lo Pas Nou. Hola Mercè, 
com et presentaries ?

: R Em dic Mercè Isanta Bosa i 
vaig néixer a Abella de la Conca el 
12 de gener de 1933. És un poble 
a prop d’Isona que aleshores tenia 
600 veïns i ara en queden poc més 
de 100.

: P Com va ser la teva infante-
sa?

: R Molt treballada. Un dels meus 
germans va morir en esclatar-li un 
obús que quedava de la guerra civil, 
així que havia de treure les ovelles 
a pasturar i el dia que ens tocava 
l’aigua, m’havia d’aixecar molt 
aviat. L’aigua era per abeurar les 
ovelles i per regar l’hort i, com que 
casa meva era com una fonda, feia 
formatgets i els donava als viatgers 
que passaven i dormien allà.

: P Parlem de l’escola i de la 
primera mestra que vas tenir?

: R La primera mestra es deia Pa-
quita i era d’Isona, vivia a casa nos-
tra i jo només podia anar a estudi 3 

o 4 mesos l’ any, tenia molta feina, 
collir blat de moro, patates, naps, 
alfals i el que més les ovelles. No-
més teníem un llibre i era en cas-
tellà, també feia corte i confecció. 
Fèiem patrons de vestits, la mestra 
de corte, o com ella anomenava , d’ 
“Alta Costura”, es deia Trinidad Vi-
lella i també era d’Isona i a mi em 
semblava que en sabia molt.

: P De petita a què jugàveu 
Mercè?

: R A nines, i com que sabia fer pa-
trons que n’aprenia a l’escola, els hi 
feia vestidets, també a fer menjars, 
a l’“acut” que és el joc d’amagar-se.

: P Què fèieu els diumenges?
: R Allà no hi havia diumenges! 

Tots els dies eren iguals, un diu-
menge o un dissabte no hi havia 
diferència entre un dia i l’altre.

: P Com vas conèixer al Delfín?
: R Lo Mariano li va dir al Delfín 

que no havia vist mai una noia que 
li agradés tant com jo i una Festa 
Major, a peu i pel Pas Nou, va pu-
jar a Abella de la Conca a veure’m. 
Al principi jo m’ho prenia a broma 
però em va anar escrivint i va anar 
pujant… Ell era poeta …i ens vam 
casar a la Rua, la primera quinze-
na de desembre de 1954, van pujar 

autocars per la cerimònia i recordo 
que estava nevant.

: P Que et semblaven els seus 
projectes?

: R A mi em semblava que feia 
massa i patia molt. Ell sempre es-
tava ocupat escrivint, parlant i pen-
sant com portar a terme les idees 
que tenia. I a mi, em costava molt 
tirar endavant la meva casa. Va ser 
alcalde de Lluçars el 1954 i de Vi-
lanova el 1959. I als dos llocs fi ns 
el 1963.

: P Què va signifi car per tu la 
nova carretera de Lluçars?

: R Molt bé, amb molta il·lusió. Va 
costar molt i va haver molts proble-
mes, però era necessari fer-la. Està-
vem incomunicats, anàvem a bus-
car el pa amb una mula a cal San-
tolari i quan plovia molt era difícil 
d’anar-hi. El Delfín va col·laborar 
amb el seu Lanz tant com va poder, 
allà va fer malbé el pobre tractor.

: P Que va signifi car per tu la 
llum a les cases?

: R Va ser una emoció molt forta. 
El Delfín i els veïns de Lluçars van 
fer una Junta Electrifi cadora i el dia 
29 d’abril de 1960 al migdia es va 
inaugurar l’estació transformadora. 
Van venir les autoritats provincials i 

La nostra gent

Abella de la Conca.

La Mercè a Barcelona.
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www.radiomateu.com

A Ràdio Mateu obrim la nova

FERRETERIA d’Artesa
A més, com sempre, també hi trobareu:

• parament de la llar
• electrodomèstics
• telefonia mòbil lliure

Obert de dilluns a diumenge!!

Ctra. d’Agramunt, 24 - Tel. 973 400 130 - Artesa de Segre

vam fer una festa amb tot el poble. 
La primera nit van cremar totes les 
bombetes que hi havia a casa de les 
ganes que teníem tots de poder te-
nir llum. Amb tot l’esforç i dedicació 
que tenia el Delfín va dir: “Crema-
ran tota la nit”, i així va ser.

: P Què és el millor que va fer 
el Delfín?

: R Per mi, tot. Les piscines de 
Vilanova, les escoles de Lluçars i 
Vilanova, la carretera, la llum a les 
cases, el telèfon, i va fer una planta-
da de pins que encara ara protegei-
xen els comunals. Estic contenta i 
satisfeta per tot el que va fer. 

També he de dir que el dia que es 
va inaugurar la placa d’agraïment 
al Delfín per les obres que va fer, 
tots a casa estàvem molt contents, 
i veiem que els veïns del municipi 
agraïen tot el esforç que havia fet 
amb tantes hores de dedicació.

: P Què et sembla la Festa Ma-
jor de Lluçars?

: R Em sembla bé, et trobes amb 
molta gent que no veus gairebé en 
tot l’any. Dinem junts, i es recorden 

altres temps que van ser molt difí-
cils. També recordàvem altres fes-
tes majors on tot era més complert, 
amb una processó que recorria tot 
el poble i acabava amb la celebra-
ció de la Santa Missa.

: P Quin és el teu lloc preferit 
de Lluçars?

: R Sense cap mena de dubte, 
casa meva. Quan pujo tinc ganes 
d’entrar a casa, de sentir l’olor dels 
records i de sentir-me com em sen-
to, “el lloc que ha estat sempre casa 
meva”.

: P I l’hort, que és el que més 
t’agrada cultivar?

: R De l’hort m’agrada tot,  tenir 
de tot. Ho cuido amb molta passió, 
els adobs, les plagues, sempre tra-
ient herba. Aquelles tomates tant 
gustoses i aquella amanida amb 
tot de coses del meu hort. També 
m’agraden molt les fl ors i sobretot 
les roses.

 Text: Alfons March
 Fotografi es: Mercè Solé Isanta

i Delfín Solé Isanta

Cal Batistó anys 60. Mercè anys 60.

Mercè amb la Montse i la Mercè Lluçars.
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QUEVIURES SUSANA
Elaboració pròpia

Venda directa al consumidor

Plaça Major, 8 - Tel. 665 682 221 - Vilanova de Meià

L’Ajuntament informa

RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS

Mes d’Abril 

Aprovar adhesió a l’acord comú de condicions als em-
pleats públics dels ens locals de Catalunya de menys 
de 20.000 habitants. 

Aprovar repassar la teulada de l’església de Gàrzola
Aprovar adjudicació tòfones 2015/16 
Aprovar concedir ajut a l’Associació de la Tercera Edat. 

Mes de Maig 

Aprovar modifi cació de crèdit 2/2015.
Aprovar sol·licitud de subvenció a la Diputació de 

Lleida pel manteniment del Consultori mèdic 2016.
Aprovar sol·licitud de subvenció a IEI per la realitza-

ció de projectes i activitats culturals 2016.
Aprovar sol·licitud subvenció a IEI per publicacions 

periòdiques de caràcter local o comarcal, anualitat 
2016.

Aprovar sol·licitud de subvenció a ICD pel desenvolu-
pament de polítiques de dones.

Aprovar concedir ajut econòmic al Club de Bitlles 
Gàrzola.

Aprovar concedir ajut econòmic a la Creu Roja.
Aprovar assegurança edifi cis titularitat ajuntament.
Aprovar portar llum a la pista de pàdel.
Aprovar concedir llicències d’obertura de les piscines 

de HM, CP i CCS.

Mes de Juny

El Sr. JLP i diversos veïns de Gàrzola han presentat 
una escrit sol·licitant que l’Ajuntament sol·lici-
té s una subvenció a l’ACA per realitzar les obres 
d’abastament a les persones de Gàrzola amb aigua 
potable de Vilanova de Meià.

Aprovar el calendari de festes laborals per a l’any 
2017. 

Aprovar expedient de baixa d’obligacions reconegu-
des pendents de pagament.

Aprovar expedient de baixa de drets reconeguts pen-
dents de cobrament

Aprovar monitoratge escolar 2016/2017.
Aprovar concedir subvenció a l’Associació #Gàrzola 

Cultura
Aprovar concedir subvenció a Moto Club Segre
Aprovar sol·licitar ajuts a la Diputació de Lleida pels 

socorristes.
Aprovar sol·licitar ajuts a la Diputació de Lleida per 

la fi ra de la Perdiu 2016.
Aprovar sol·licitar ajuts a IEI per l’Oferta Cultural 

2016.
Aprovar sol·licitar ajuts a IEI per la Sala de Lectura.
Aprovar sol·licitar a l’ACA ajut per la realització d’un 

pou a Gàrzola.
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ELECCIONS GENERALS 26J 

RESULTATS A VILANOVA DE MEIÀ

Partit Vots %

ERC-CATSI 74 36,27

CDC 67 32,84

En Comú Podem 29 14,22

PP 15 7,35

PSC-PSOE 14 6,86

Ciutadans 3 1,47

PACMA 1 0,49

Recortes Cero-G. Verde 1 0,49

Cens  345

Vots 210 60,87

Abstencions 135 39,13

Vots nuls 6 2,86

Vots en blanc 0 0,00

RESULTATS A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

Partit Vots % Diputats

ERC-CATSI 45.303 25,15 1

CDC 40.794 22,64 1

En Comú Podem 29.974 16,64 1

PP 24.355 13,52 1

PSC-PSOE 22.415 12,44 0

Ciutadans 12.508 6,94 0

PACMA 1.920 1,07 0

Recortes Cero - Grupo Verde 283 0,16 0

PCPC 265 0,15 0

VOX 197 0,11 0

Diputats a escollir   4

Cens  298.141

Vots 181.914 61,02

Abstencions 116.227 38,98

Vots nuls 1.749 0,96

Vots en blanc 2.151 1,19

47
DIPUTATS

12

9 8
7

5

6

Distribució dels diputats catalans dels 350 que conformen el Congrés de l’Estat 
Espanyol.

Distribució dels vots i percentatge a Vilanova.

74 (36,27%)29
(14,22%)

14
(6,86%)

15
(7,35%)

67 (32,84%)

1 (0,49%)
CERO-GV

3

1

(1,47%)

(0,49%) Nuls 6
PACMA

(2,86%)

SERGI DE MEIÀ

Aribau, 106 - 08036 Barcelona - Tel. 93 125 57 10 - restaurantsergidemeia.cat

Vilanova de Meià - Barcelona

CUINA DESACOMPLEXADAMENT CATALANA
i 100% DE PROXIMITAT

esmorzar: 9,30 a 11,30h · dinar: 13,30 a 15,30h · sopar: 20 a 22,30h

de dimarts a dissabte

RESERVES ONLINE
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Esports

BITLLES DE GÀRZOLA

S’ha acabat la lliga. El CB Gàrzola ha completat tots 
els partits i ha quedat a la part mitja-alta de la classi-
fi cació. 

Moltes gràcies a tots els tiradors d’aquesta tempora-
da: Lluís Novau i Virgili Gabaldón de Gàrzola, Angeli-
na Ariaca i Josep Vilana de Lluçars, Jesús Gabaldon de 

Santa Maria de Meià; Pere Rocaspana, Josep Rocaspa-
na, Juan Mora, Manel Porta i Ricard Codina d’Artesa 
de Segre i Melcior Mora de Butsènit.

La temporada que ve hi tornarem. A partir de pri-
mers d’octubre, els dissabtes a la tarda de cada quinze 
dies podreu tornar a gaudir de bitlles a Gàrzola.

CLASSIFICACIÓ GRUP B

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. 
Favor

B. 
Favor

P. 
Contra

B. 
Contra Punts

AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 26 23 0 3 14522 1077 13559 979 46

C. B. PALOU 26 20 0 6 14411 1064 13568 961 40

C. B. MALGRAT DE SEGARRA 26 18 1 7 14507 1079 13973 1003 37

C. B. PONTS 26 17 1 8 14224 1040 13750 986 35

C.B. CERVERA 26 15 0 11 13974 1028 13839 1000 30

C. B. AMETLLERS (CERVERA) 26 13 0 13 13769 987 13942 1022 26

C. B. GÀRZOLA 26 12 0 14 13718 991 14040 1017 24

C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 26 11 0 15 13631 937 13651 964 22

C. B. SOLSONA 26 11 0 15 13619 967 14030 1020 22

C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 26 10 0 16 13869 1003 13802 976 20

C. B. TORDERA 26 9 0 18 13605 968 13953 998 18

C. B. VERGÓS 26 9 0 17 13485 964 13928 1006 18

C .B. CABANABONA - MIG SEGRE 26 7 0 19 13321 921 13812 1000 14

C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 26 6 0 20 13172 920 13980 1014 12

Jornada 16: 27 de febrer

CEPS 522  – Gàrzola 538 (Ajornat)

Jornada 19: 19 de març

Gàrzola 512 – Cervera 518 (Ajornat)

Jornada 20: 2 d’abril

Palou 521 – Gàrzola 557

Jornada 21: 9 d’abril

Gàrzola 561 – Tordera 544

Jornada 22: 16 d’abril

Sió d’Agramunt 569  – Gàrzola 477

Jornada 23: 23 d’abril

Gàrzola 557 – Malgrat de Segarra 551

Jornada 24: 7 de maig

Gàrzola 551 – Nayox Seat Tàrrega 606

Jornada 25: 14 de maig

C.B. Ametllers  554 – Gàrzola 487

Jornada 26: 21 de maig

Gàrzola 536  – Castellnou de Seana 486

Text: Josep Anton Novau
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Fem ruta

RUTA DE LES COVES DE MEIÀ

Distància: 15 km.
Desnivell Positiu: 900 m.
Horari: entre 6-7 h. 
Difi cultat: Moderada.
Material recomanat: menjar, ai-
gua (mín. 1L), mapa, brúixola, roba 
de recanvi i abric (depenent l’èpo-
ca de l’any), farmaciola i mòbil. 

Descripció: Sortida des de Vi-
lanova de Meià. Podem aparcar 
al camp de futbol i començar la 
nostra sortida des d’allí. Anirem 
a buscar l’antic camí que duia als 
rentadors del poble i, seguida-
ment, un cop els haguem passat, 
ens desviarem a mà dreta, tot 
passant per un pont metàl·lic i 
per sobre del riu Boix. Seguint el 
camí, força marcat en el terreny, 
arribarem a la Font de l’Edra (es 
passa per un pont de fusta, vista 
de les basses i la font, on podrem 
reomplir l’ampolla o cantimplora). 
El camí, no passa per la Cova del 
Castejón, però, ens hi podem des-
viar per anar a visitar la primera 
de les balmes que ens trobarem al 
llarg del recorregut. La cova rau 
a, tan sols, un minut del camí. Se-
guim ascendint i, tot passant per 

un tancat per animals, protegits de 
les inclemències del temps, gràci-
es a la balma del Pansot, arribem 
al Cim del Cogulló, tot i que, hau-
rem d’anar a buscar el punt geodè-
sic. Abans d’arribar-hi, ens desvia-
rem uns 20 metres per topar-nos, 
cara a cara, amb la següent cova. 

Tornem al “cim” del Cogulló, on hi 
havia la senyalització pertinent del 
Dolmen i Punt Geodèsic i baixem 
per arribar a la cabana del Pubill i 
anar a la Cova de les Monges. 

Durant el descens, molt tranquil 
i fàcil, a excepció dels primers 
centenars de metres, passarem 
per un bosc de pins que, de nit, es 
visitat per porcs senglars, guineus 
i, sense dubte, perdius. Desprès 
d’haver retornat a la Cabana, bai-
xem a la Font Blanca, on s’aconse-
lla una parada als bancs i taules de 
pedra per menjar i beure i gaudir 
de les vistes de la Vall.

Baixem al Pont de Barmó, reta-
llant camí, i arribarem al Pont de 
Gata, que creuarem per pujar fi ns 
l’Ermita de Meià, on visitarem la 
Cova del Barril, l’Ermita i el Refu-
gi de Meià. La pujada del Pont de 
Gata té un grau de difi cultat més 
elevat que la resta de trams de 
pujada de la sortida, per tant, és 
convenient extremar precaucions 
i estar al cas del camí, doncs, tot 
i estar força senyalitzat, podem 
perdre’ns en algun moment. Per 
últim, baixarem a Vilanova per 
l’antic camí i, abans d’arribar al 

Pont de Fusta.

Coves de Meià.
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poble, podrem veure la Cova de 
les Ulleres. 

Punts forts: els cims, les co-
ves del (Castejón, Pansot Fosca, 
Monges, Barril, Ulleres). Les vistes 
magnífi ques de tot el Montsec i la 
vall de Meià, l’ermita i refugi de 
Meià i les Fonts (sobretot, la font 
de l’Edra).

Telfs. de contacte: 
Ajuntament de Vilanova de Meià: 
973 415 005
Ivan (Guia): 618 421 026

Text i mapa: Ivan Balagueró Cova del Pansot.

LLENCERIA

MITGES

BANYADORS

Carme, 15

25007 LLEIDA

Tel. 973 237 499

monraballenceriaLLIBRES

CASELLES
LLIBRETERS

C/ Major, 46
Tel. 973 242 346
Fax 973 228 709
e-mail: caselles@lleida.com
www.caselles.com
LLEIDA

Papereria

General - Comercial - Tècnica

Feu-vos AMICS
DE LO PAS NOU!

i així conjuntament participarem
a fer més gran la revista.

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005

Gràcies pel vostre interès

AMICS DE LO PAS NOU

Ramon Bernaus Santacreu
Iolanda Masanés Martos

Alfons March Cases
Rosa Roca Rosell

Xavier Terré Boliart
Montse Puig Andreu

Gaspar Burón Leandro
Salvador Rendé Sala

Roldán Martínez López
Francesc Cardona Fonoll
Joana Bernaus Clavera
Josep Tresserrres Ariet
Teresa Bonillo Gómez
Marta Bonet Uriach 
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L’Almanac del Montsec de Meià

COSTUMARI D’ESTIU 

JUNY: Mes de 30 dies, sisè de l’any segons el nos-
tre calendari. 

El dia 1 el sol surt a les 6 h 21 m i es pon a les 21 h 
19 m.

El dia 30 el sol surt a les 6 h 22 m i es pon a les 21 
h 29 m.

El dia 22 el sol entra a la constel·lació de CÀNCER. 
A les 0 h 34 m entrem a l’ESTIU. És el solstici d’es-
tiu, el dia més llarg de l’any a l’hemisferi nord. A la 
zona temperada de l’hemisferi sud de la terra avui és el 
solstici d’hivern ja que les estacions van canviades.

 Fases de la lluna: 
Lluna nova el dia 5 a 05 h 00 m 
Quart creixent el dia 12 a les 10 h 10 m 
Lluna plena el dia 20 a les 13 h 02 m 
Quart minvant el dia 27 a les 20 h 19 m 
(Les hores són de l’horari ofi cial)

DATES ASSENYALADES I COSTUMARI:
El mes de juny marcava antigament un dels mo-

ments culminants de la vida dels pobles de cultura 
mediterrània, on el blat i ,en general, els cereals juga-
ven un paper tan important en l’alimentació, ja que la 
seva abundància o escassetat marcava anys de ben-
estar o de fams. Ara es començaven les feines de la 
sega i el refrany ho recorda:

Pel juny
la falç al puny. 

El bon temps i la calor també fa sorgir preceptes 
d’higiene popular amb consells força curiosos per la 
mentalitat actual:

Si vols conservar un bon pit
pel juny no surtis de nit.

Juny, juliol i agost,
senyora no estic amb vós,
quan la fresca vindrà
ja ens tornarem a trobar.

 Segons la tradició, molts d’aquests refranys venen 
del fet que, segons la tradició, el dia 5 de juny fou 
el dia en que Eva va temptar el seu company, Adam. 
D’aquí ve que hom cregui que, des d’avui i durant 
un període de tres mesos, els plaers carnals porten 
males conseqüències morals i perjudiquen la salut

Dia 24: La nativitat de sant Joan Baptista. La 
vigília per la nit s’encenen les tradicionals fogueres 
de Sant Joan relacionades amb ancestrals ritus pa-
gans. La Nit de Sant Joan, moltes herbes agafen po-
ders guaritius i quasi miraculosos, per això a molts 
pobles, per prevenir-se de tota malaltia o guarir qual-
sevol mal, es freguen amb la primera herba que tro-
ben la part del cos malalta, al moment de sortir el 
sol. Per completar el guariment es pot recitar tres ve-
gades aquesta oració, resant cada cop un Parenostre 

pel gloriós sant Joan:

Gloriosa Matinada,
diada de Sant Joan,
feu-me la divina gràcia
que si em frego amb aquesta herba
se’m curin tots els mals. 
Dia 29: San Pere i sant Pau, apòstols.

 * * * * *

EL CALENDARI.

El calendari Julià. El còmput dels dies de cada mes. 
El romans per agrupar el dies de cada mes no em-

praven la setmana com fem nosaltres, sinó que dividi-
en el mes en tres parts desiguals: de les calendes a les 
nones, de les nones al idus, i dels idus a les calendes 
del mes següent.

El dia de les CALENDES era el dia 1r de cada mes i 
d’aquesta paraula deriva el nom de calendari. Per de-
terminar el dia del mes en que et trobaves es feia una 
mica complicat. Es comptaven els dies que faltaven 
per arribar a les calendes, sempre comptant el dia en 
que estaves i també el dia de les calendes. Per exem-
ple el dia 25 de gener era el Die octavo ante Calendas 
Februarii (d. VIII Cal. Febr.) ja que hi van 8 dies fi ns al 
dia 1 de febrer, comptant les dues dates.

Les NONES era el dia 5è de cada mes, menys en 
els mesos de març, maig, juliol i octubre, que era el 7è 
dia. Per determinar les nones s’actuava de la mateixa 
manera. Així el dia 2 de gener era el Die quarto ante 
Nonas Januarii (d. IV Non. Jan.), ja que faltaven 4 
dies pel dia 5, ambdós inclosos. 

Els IDUSs era el dia 13è de cada mes, llevat els me-
sos de març, maig, juliol i octubre que era el dia 15è. 
Per determinar els idus s’actuava de la mateixa ma-
nera. Així el dia 12 de juliol era el Quarto ante Idus 
Julii (d. IV Idus Jul.), ja que del 12 al 15 van quatre dies 
comptant-los a ells mateixos. 

Aquesta manera de comptar els dies s’emprà fi ns al 
segle XVI.

Ramon Bernaus i Santacreu

Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@hotmail.com

i contactarem el més aviat possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!
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CLIMATOLOGIA MARÇ, ABRIL I MAIG 2016 - VILANOVA DE MEIÀ
MARÇ
Temperatura mitjana: 7,7º C 
Mitjana de les T màximes: 15,1º C
Mitjana de les T mínimes: 1,3º C
T màxima absoluta: 24,8 C Dia: 30
T mínima absoluta: -3,3º C Dia: 01
Precipitació total: 32,3mm
Precipitació màxima en 24 h: 13,1mm Dia: 19 
Velocitat mitjana del vent: 1,9 m /s
Direcció dominant del vent:  N
Ratxa máxima absoluta: 23,5 m/s Dia: 23
Humitat relativa mitjana: 67%
Pressió atmosfèrica mitjana: 944,3 hPa
Irradiació solar mitjana diària: MJ/m2
Dies de pluja: 8
 Dies: 4, 9, 14, 15, 16, 17, 19 i 20

ABRIL
Temperatura mitjana: 11,4 C
Mitjana de les T màximes: 19,1º C
Mitjana de les T mínimes: 5,6º C
T màxima absoluta: 25,1 C Dia: 15
T mínima absoluta: 0,0º C Dia: 09
Precipitació total: 98,3mm
Precipitació màxima en 24 h: 33,3mm Dia: 05
Velocitat mitjana del vent: 1,9 m /s
Direcció dominant del vent: N
Ratxa máxima absoluta: 15,1 m/s Dia: 23
Humitat relativa mitjana: 67%
Pressió atmosfèrica mitjana: 944,2 hPa
Irradiació solar mitjana diària: MJ/m2
Dies de pluja: 14
 Dies: 1, 3, 4, 5, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 i 30

MAIG
Temperatura mitjana: 14,7º C
Mitjana de les T màximes: 22,3º C
Mitjana de les T mínimes: 7,9º C
T màxima absoluta: 28,6 C Dia: 27
T mínima absoluta: -0,5º C Dia: 01
Precipitació total: 83,5mm
Precipitació màxima en 24 h: 48,5mm Dia: 09
Velocitat mitjana del vent: 1,5m /s
Direcció dominant del vent: N
Ratxa máxima absoluta: 14,2 m/s Dia: 01
Humitat relativa mitjana: 64%
Pressió atmosfèrica mitjana: 945,7 hPa
Irradiació solar mitjana diària: MJ/m2
Dies de pluja: 8
 Dies: 8, 9, 10, 11, 13, 22, 28 i 30

DEMOGRAFIA MUNICIPI
DE VILANOVA DE MEIÀ
MARÇ  Defunció:

Dia 31: Núria Fonoll Anguera (85 anys), 
natural dels Plans de Sió

ABRIL  Defunció:
Dia 9: Hermenegildo Terré Eroles (92 
anys), natural de la Vall d’Ariet

MAIG  Matrimoni:
Dia 9: Francesc Monserrate Trepat (veí 
de Sabadell) i Cerelda Lorza Albán (veï-
na de Sabadell) 

TELÈFONS D ’ INT E RÈ S

URGÈNCIES 112
Protecció Civil
Ambulàncies
Bombers
Mossos d’Esquadra

Vilanova de Meià:
Ajuntament 973 415 005
Consultori municipal 973 415 008
Escola municipal 973 415 084
Farmaciola 973 415 227
Jutjat de Pau i Registre Civil 973 415 005

Horaris Farmaciola:
Dilluns, dimarts i dijous: de 12h a 14h
Dimecres i divendres: de 9,30h a 11,30h 

Artesa de Segre:
Ajuntament 973 400 013
Alsina Graells (parada bus) 973 400 255
Biblioteca municipal 973 400 754
Bombers 973 400 536
CAP – metge de guàrdia 061
CAP – concertació visites 973 400 011
CAP – concertació visites 973 402 196
Correus 973 400 226
Escola de Música 973 400 013
Escola Els Planells 973 400 196
Institut Els Planells 973 402 224
I.T.V. 973 402 223
Jutjat de Pau i Registre Civil 973 400 890
Llar de Jubilats 973 400 702
Llar Municipal d’Infants 973 402 332
Parròquia 973 400 142
Protecció Civil 670 511 097
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Cuina i remeis de la padrina

SUC DE PRÈSSEC NATURAL
Ingredients.
- 3kg de polpa de prèssec.
- 700 grams de sucre
- 5 litres d’aigua.
Amb aquestes mesures, més o 

menys surten uns 7 litres de suc ( 
14 o 15 pots de ½ kg).

Per començar, cal netejar la frui-
ta amb aigua i treure el pinyol . No 
cal pelar-la. A continuació, s’afe-
geixen els 3 kg de fruita, el sucre 
i l’aigua en una olla, tot junt i es fa 
bullir, més o menys, 15 minuts fi ns 
que es vegi la fruita cuita.

Desprès, s’agafa la batedora i es 
tritura ben fi . Al moment de po-
sar-ho als pots, es passa per un co-
lador xinès perquè no hi vagi cap 
resta de pela.

Una vegada posat als pots, 
aquests, es tanquen hermètica-
ment i es posen al bany maria uns 
15 minuts.

I llestos, només cal deixar-ho 
refredar i ja tenim un bon suc per 
beure.

  D’aquesta mena de sucs, se’n 
poden fer de moltes varietats de 

fruita: pera, poma, albercoc, nec-
tarina, etc.

 Recepta: Teresa Santacreu
Text i fotografi a: Joana Bernaus

REMEIS DE LA PADRINA
Mal d’orella

S’agafa marduix i es posa a bullir 
amb una mica d’oli, desprès quan 
està bullit, es posa aquesta aigua 
a dins d’una ampolla i es guarda. 
Cada cop que tinguis mal d’orella 
s’hi tira unes gotes.

Nativitat Sala Riudaubàs

CURIOSITATS
Salou pateix un atac de pira-

tes que fa nombrosos captius.

El dia 16 de Març de 1562, tres 
vaixells de pirates van atacar l’ara 
vila de Salou, comarca del Tarrago-
nès i aleshores barri marítim de Vi-
la-seca de Solcina, i hi van fer nom-
brosos captius. En aquesta zona de 
la costa catalana eren constants 
els atacs i sacsejos de pirates i cor-
saris sards i sarraïns. L’any 1530 
amb l’objectiu de poder repel·lir 
tots aquets atacs s’hi va construir 
una torre de vigilància i defensa, 
la Torre Vella de Salou o Torre de 
Carles V, va ser construïda a peti-
ció de l’Arquebisbe de Tarragona, 
Pere de Cardona.

SABER

Quina va ser la primera guia 
telefònica.

La primera guia telefònica de la 

que es té coneixement es va pu-
blicar l’any 1878 a New Haven, els 
Estats Units, i tot just contenia el 
nom de 50 usuaris i sense número 
de telèfon. La guia només servia 
per saber si la persona amb qui 
colien contactar tenia o no tenia 
telèfon. En cas afi rmatiu i si desit-
javen contactar amb ell, calia tru-
car la telefonista i donar-li el nom 
d’aquesta persona. Era ella la que 
marcava el número.

Teresa Bonillo Gòmez

ET IMOLOGIA
Civada

En un primer cop d’ull resulta 
curiós que la civada catalana sigui 
l’avena castellana i per contra, la 
cebada castellana sigui l’ordi cata-
là. Des de temps antics, en la zona 
més mediterrània, els pagesos de 
l’imperi Romà alimentaven els ani-

Marduix.
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mals amb “avena sativa”, que es va 
anomenar civada (del verb llatí ci-
bare, alimentar) per la seva funció 
alimentària. A Castella, en canvi o 
feian amb Bordeum Hexasticum 
(el nostre ordi), el qua, com que 
alimentava –“cebado”- els animals, 
van anomenar cebada. Així doncs, 
la causa que justifi ca donar el ma-
teix nom als cereals diferents, és 
la funció que tenien d’alimentar els 
animals.

Teresa Bonillo Gòmez

HERBOLARI

Com tots sabem, les herbes te-
nen moltes aplicacions i voldria 
descobrir-ne unes quantes.

Sajolida

Tota la planta i especialment els 
brots fl orals, són mitjanament an-
tisèptics, carminatius, digestius, 
expectorants i estomacals. Begut, 
és un remei suprem per a còlics 
i fl atulències, també per tractar 

gastroenteritis, cistitis, nàusees, 
diarrea, congestió bronquial i de-
sordres menstruals. No es desit-
jable la seva prescripció a dones 
embarassades.

L’oli essencial es ingredient per al 
cuir cabellut en casos de calvície. 
Un ungüent de la planta s’usa ex-
ternament per a artritis. Es també 
un conegut afrodisíac.

Teresa Bonillo Gòmez

PARC RECREATIUPARC RECREATIU
VILANOVA DE MEIÀVILANOVA DE MEIÀ

PiscinaPiscina
Pista poliesportivaPista poliesportiva
BarBar

C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99

CONSTRUCCIONS

REFORMES EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ - Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04

C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736 LLEIDA
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PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES A #GZL16, SETMANA CULTURAL
DE GÀRZOLA

 #GZL16, Setmana Cultural de Gàrzola, inclou a la programació les següents activitats:

Dissabte, 30 de juliol
22 h
Teatre: Romeu i Julieta
Calabaza Teatre

 
Tot coincidint amb l’any 

Shakespeare,  Romeu i Julie-
ta,  el grup barceloní Calabaza 
Teatre estrenarà a #GZL16, Set-
mana Cultural de Gàrzola, la 
tragèdia escrita per  William 
Shakespeare. Aquesta obra, 
que dirigeix Xabyer  Cámara, 
té com a base l’obra del drama-
turg anglès i suposa una adap-
tació  en clau de comèdia  de 
l’original anglès.

 
Diumenge, 31 de juliol
22 h
Teatre: Crims exemplars 
2
Calabaza Teatre

 
L’any 2014 Calabaza Teatre 

va estrenar a #GLZ14  Crims 
exemplars una adaptació lliure 
de Xabyer Cámara, director del 
grup de teatre barceloní, d’una 
sèrie de textos de Max Aub. 
A  #GZL16,  Setmana  Cultural 
de Gàrzola Calabaza Teatre es-
trenarà la segona part dels seus 
peculiars  Crims exemplars  i 
es podrà  gaudir de les histò-
ries entrecreuades de  dife-
rents  personatges misteriosos 
que converteixen qualsevol ex-
periència criminal en un espec-
tacle absurd i ple de rialles per 
a tota la família.

 
#GZL16, “Les nits a la 
vall”

 
Sota el nom de “Les nits a la 

vall”  tindrà lloc durant dues 
nits uns  concerts de petit for-
mat, que suposen un petit tast 
de l’escena musical  emergent 

catalana, amb les actuacions 
de Roger Margarit, Judit Ned-
dermann i Guillem Roma.

 
Dimarts, 2 d’agost
22 h
Concert de Judit 
Neddermann & Guillem 
Roma

 

Judit Neddermann és una 
cantant i compositora que a Un 
segon, aparegut el 4 de març de 
2016, i que inclou peces de ca-
ràcter íntim i personal on com-
parteix vivències personals tot 
barrejant infl uències musicals 
del pop, folk, jazz, world, etcè-
tera. Un disc on també convi-
uen el català amb el castellà, 
el portuguès i  l’euskera. Se-
gons  Neddermann, les cançons 
que formen part del disc són 
“un  petit viatge  per l’amor, el 
desamor, la família, la toxici-
tat, els comiats i la  importàn-
cia del present, de l’ara i aquí”.

Guillem Roma és un músic 
de Manlleu que alguns han eti-
quetat com el “Beirut català” 
i que, amb les seves cançons 
dels discos  Oxitocina  i  Nò-
mades, ens convidarà a viatjar 
per les infl uències que van de 
la música mexicana a la músi-
ca dels Balcans.

 Junts, la Judit Neddermann i 
el Guillem Roma, ens oferiran 
un concert on podrem gaudir 
de la frescor i l’espontaneïtat 

dels dos artistes amb cançons 
dels seus discos i amb algunes 
noves versions de clàssics  de 
la música popular  internacio-
nal.

 
Dimecres, 3 d’agost
20.30 h
Inauguració de la 
instal·lació “Paraules de
la terra”

 
Amb la instal·lació “Paraules 

de la terra”,  la programació 
de  #GZL16, Setmana Cultural 
de Gàrzola  vol fer un tribut a 
aquelles paraules amb les quals 
varen créixer els nostres  avis 
i padrines, paraules que són 
portadores de l’experiència i 
la història humana dels homes 
i les dones que ens han prece-
dit, paraules arrelades al  ter-
ritori, paraules que defi neixen 
qui som i d›on venim, paraules 
que formen part del nostre pa-
trimoni lingüístic i que volem 
recuperar i preservar com a 
un  llegat per als homes i les 
dones del futur, tot fent que 
quedin arrelades per sempre a 
les façanes de les cases de Gàr-
zola.

Dimecres, 3 d’agost
19 h
Xerrada: “Paraules 
catalanes: trossos 
d’història nostra i del món”

 
El  mateix dia de la inaugu-

ració de la instal·lació “Parau-
les  de la terra”  Jordi  Esteban 
oferirà una xerrada prèvia a 
la inauguració, en homenatge 
a l’etimòleg  Joan Coromines, 
amb el títol “Paraules  catala-
nes: trossos d’història nostra 
i del  món”, on ens convidarà 
a  refl exionar junts sobre la 
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importància de conservar el 
nostre patrimoni  lingüístic. 
Segons Esteban, “ho farem tot 
mostrant amb exemples com 
n’és, de cert, el que deia Vicent 
Andrés Estellés: «Dins de cada 
mot, quanta gent que hi viu!»”.

 
Divendres, 5 d’agost
22 h
Concert de Roger Margarit

 
El músic de Rubí ens oferirà 

un concert acústic on presen-
tarà el seu  disc  El secret del 
bàrman. Aquest disc, segons 
les  paraules del Roger Marga-
rit, és “el retrat dels dos o tres 
anys més foscos  de la meva 
curta existència a la Terra; dos 
o tres anys marcats per la pre-
matura mort de la meva mare 
(genial artista plàstica i millor 
persona) i tot  el que això va 
suposar per mi i per la meva 
gent”.

#GZL Kids
  I com a novetat aquest any 

presentem una nova secció 
adreçada als més  petits:  #GZL 
Kids, amb un espectacle teatral 
i dos tallers.

Diumenge, 31 de juliol
12 h
Teatre: Les aventures 
d’Arco-Iris
Calabaza Teatre

Espectacle infantil de teatre 
en el que els nens i nenes par-
ticipen a diferents proves que 
ajuden a avançar l’argument.

Dilluns, 1 d’agost
19 h
Taller: “La Garçola”
Can Gessé (el parc de les 
olors d’Almacelles)

 
Amb aquest taller, que ofereix 

Can Gessé (el parc de les olors 

d’Almacelles),  #GZL16,  Setma-
na Cultural de Gàrzola  apro-
parà  el tema del reciclatge, la 
creació i la poesia als infants de 
Gàrzola i de la vall. 

Dissabte, 6 d’agost
12 h
Taller “Les 
olimpíades tradicionals 
Garzolenques 2016”

 
Dissabte  jugarem en família 

amb “Les olimpíades tradicio-
nals Garzolenques 2016”,  una 
activitat de caire familiar on 
grans i petits podran gaudir 
d’un seguit de jocs tradicionals 
que s’estan perdent. Aquest 
taller de jocs pren aquest 
nom  inspirant-se en els Jocs 
Olímpics que enguany es ce-
lebraran a Rio de Janeiro  del 
5 al 21 d’agost, tot coincidint 
amb #GZL16, Setmana Cultural 
de Gàrzola.

XII SETMANA CULTURAL DE SANTA MARIA DE MEIÀ

DILLUNS 8

17:00h. 12è Campionat de 
Tennis Taula  
Lloc: Plaça Jalpí

19:00h.  Taller “Fem 
una cistella amb paper 
recliclat”.
Lloc: Fontanella

23:00h. Musical d’Arpa: 
“Un viatge pels somnis” 
amb els ulls clucs
A càrrec de l’arpista 
Berta Puigdemassa
Lloc: Plaça Planell

DIMARTS 9

19:00h. Taller d’herbes: 
“Descobrint les herbes 
medicinals del nostre 
entorn”
Lloc: Plaça Planell

23:00h. Nit màgica amb el 
Mag Marc i el seu espectacle 
“Els orígens d’una il·lusió”
Lloc: Plaça Jalpi

DIMECRES 10

19:00h. Xerrada nutrició 
amb Esther Vives
Lloc: Placeta

23:00h. Gran nit de 
teatre amb Planeta 
Impro i el seu espectacle 
Impro Show.cat
Lloc: Plaça Jalpi

DIJOUS 11

19:00h. Teatre de la canalla
Lloc: Monestir (Casa de 
Colònies)

23:00. Cinema a la fresca: 
Inside Out
Lloc: Plaça Jalpi

Durant la Setmana Cultural i la Festa Major podeu gaudir de la nostra exposició:
LES TEXTURES DE SANTA MARIA

Lloc: Descobreix-la als carrers de Santa Maria, cada portal una textura
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Dies 16, 17 i 18 de setembre 

DDDIIVVEENNDDRREESS  111666   
 
21:30. - Sardinada i sopar popular. 
00:00. - A disfrutar amb un espectacle de Màgia. 
01:30.  - Nit de DDJ’S. 

DDIISSSSAABBTTEE  11777  
 

10:30.    - Gimcana matinera per la canalla. 
14:00.   - Tradicional dinar de Germanor. 
17:00.  - Jocs de cucanya per els més petits, amb alguna sorpresa d’última hora. 
    En acabar i haurà berenar per a tots. 
20:00. - Ball de tarda. 
00:15. - Ball de nit. 
             - Els balls seran amenitzats per el grup... 
     

TOP MUSIC 
 

             - Durant la matinada, hi haurà el tradicional Ressopó. 
 

03:00. - Més música i marxa amb els DJ’s Locals. 

DDIIUUMMEENNGGEE  11188  
 
13:00.  - Missa Major. 
14:00.    - Tradicional passada de llevants, a càrrec de la jovenalla del poble. 
20:00. - Ball de tarda, amb ressopó, fins acabar la Festa, amb... 
 
 

 

Tots hi esteu convidats 

ORGANITZEN: ELS VEÏNS I AMICS DE LLUÇARS 
L’organització es reserva el dret de modificar diferents aspectes de l’organització 
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Imatges per recordar

Escoles de Lluçars l’any 1912.

Pere Solé March i Teresa 
Bové Colom.





www.calpetit.net
calpetit@calpetit.net

Tel. 687 727 000
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