
LA HISTÒRIA DEL NOSTRE POBLE...



INICIEM UN 
NOU 

PROJECTE!

Al llarg d’aquest trimestre els nens i nenes 
de cinquè hem realitzat un projecte 
d’investigació amb el principal objectius 
de conèixer i apropar-nos a la història del 
nostre poble i la nostra escola.

A continuació us ensenyarem una petita 
mostra de tota la feina que hem fet i tot 
allò que hem après! 



ENS SITUEM! QUÈ SABEM?

• Hi va haver la Guerra Civil Espanyola (Aran)

• Al riu hi havia una barca (Martina)

• Hi va haver una riuada el 1981 (Quim)

• Van trobar un tanc al riu (Pol)

• L’escola abans estava al portal (Ariadna)

• Abans el poble era més petit (Èric)

• Vilanova va ser un dels pobles més destruïts per la 
guerra del Segrià (Roger)

• Després de la guerra van trobar molta artilleria sense 
explosionar (Àlex)

• Hi ha una església nova i una església vella (Lucas)

• Hi ha un ajuntament que es va reconstruir (Silvia)

• El General Franco va visitar el poble i el Rei Lluís XIII 
(Èric) 



QUÈ VOLEM SABER?

• Quant temps va durar la Guerra Civil? (Silvia)

• Quan es va destruir el poble? (Pol)

• Quan es va reconstruir Vilanova? (Aran)

• Quin va ser el motiu que va provocar la guerra? (Martina)

• Quin material es va fer servir durant la guerra? (Àlex)

• Qui va ser el primer alcalde de Vilanova? (Paula)

• Quan es va trobar el tanc? (Júlia)

• Perquè els franquistes van reconstruir el poble? (Derek)

• On estava abans de la guerra la nostra escola? (Sebastian)

• Quants soldats hi havia al poble? Quin eren els dos 
bàndols? (Quim)

• Quants nens o nens assitien a l’escola després de la 
guerra? Quants mestres hi havia? (Ariadna)

• Abans el poble era més petit? (Yvonne)

• Quins aliats tenia el bàndol franquista durant la Guerra 
Civil? (Lucas)

• A quin any es va començar a celebrar la festa major del 
poble? (Èric)



FONTS D’INFORMACIÓ

• Fonts d'informació: Qualsevol cosa que 
pugui informar una persona sobre 
alguna cosa o proporcionar 
coneixement sobre ella.
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ACTUALMENT, 
VILANOVA DE LA 

BARCA

• Vilanova de la Barca és un municipi de 
la comarca del Segrià.

• El poble està situat a la riba esquerra del riu 
Segre ben a prop de la zona de desguàs del riu 
Corb.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segri%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Segre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Corb


EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA



ON ESTÀ SITUAT?

ESTÀ SITUAT AL 
SEGRIÀ 
PROVINCIA DE 
LLEIDA



QUANTS HABITANTS HI HA?

Hi ha 1.039 
habitants.
Homes:531
Dones:508



SEMPRE S’HA DIT VILANOVA 
DE LA BARCA ?

• No!Hem estat investigant i hem descobert que al 
1212 s’anomenava Vilanova de castellpagés, al 1213 
Vilanova de Corbins, al 1323 Vilanova del temple 
i al 1716 s’anomenava Vilanova de la barca.



Com era abans
Vilanova de la Barca?

Durant molts anys Vilanova va ser  una 
vila-closa. El mur que l’envoltava tenia 
tres úniques obertures , conegudes
com a portal de Lleida,que s’obria al 
camí de Lleida; Portal de la creu, obert
vora l’abadia, enfront de la creu de 
terme i el portalet , origent del camí
de la barca .

El poble el formaven la plaça de 
l’església i tres carrers paral·lels : El de 
dalt , conegut més tard com a carrer
Major, el del Mig , a l’extrem del qual
s’obria el portal de lleida, i el del baix, 
coincident amb l’actual carrer del riu. 
Aquets tres carrers principals els unia
el de la muralla, el qual,en realitat,era
un camí de ronda .



MÉS 
INFORMACIÓ…

• Eren carrers secundaris el de la 
plaça ,conegut actualment com de 
Mossèn Jaume Bonet, que 
enllaçava la plaça amb el portal de 
la Creu. 

• El del portalet, simple unió de 
l’extrem del carrer de baix amb el 
camí de la barca.

• Quan , a partir de la segona meitat
del segle XVIII, s’engrandí la vila , 
es  formaren dos nous carrers
situats extramurs: El del Rabal , 
prolongacicó del pati despres
d’apareixer el mur de cloïa
(conegut actualmente com de la 
unio)i el portal a la part forana del 
portal de Lleida .El raval de la creu
va ser formació més tardana .



EDIFICIS IMPORTANTS

• L’ESGLÉSIA 
VELLA

• ERMITA 

• TANC (T-26) DE 
LA GUERRA 
CIVIL 



ACTUAL 
AJUNTAMENT

• L’ACTUAL AJUNTAMENT ESTÀ SITUAT AL CARRER 
MAJOR DAVANT DE LA PLAÇA MAJOR.



LA GUERRA CIVIL 
AL POBLE



Del 1936-1939  Vilanova de la Barca
Es van enderrocar 186 cases, 36 mig 

enderrocades i 21 dretes per exemple l´escola 
( Cal Blanch)



─ El 18 de juliol del 1936 començen tot tipus de fets violents
─ L´any 1936 a Vilanova de la Barca hi havia 985 habitants, 

però el 1939 eren només uns 800
─ Va començar la guerra i van fugir caminant a Vallfogona i  a 

Artesa de Segre el 4 d‘octubre



─ El 2 de març del 1938 Vilanova va rebre el 
primer bombardeig

─ El poble va ser totalment deshabitat l´any 
1938

─ El poble es va quedar sense llum elèctrica ni 
aigua potable



TRINXERES A VILANOVA 
DE LA BARCA

Aquesta trinxera

Està al camí de les

Llacunes a 1km de 

Vilanova de la 
Barca



QUAN ES VA ACABAR LA GUERRA 
civil  ESPANYOLA …

• Posant fi a gairebé tres anys de 
conflicte, la guerra civil entre el bàndol
republicà i el bàndol revolat (format per 
la falange espanyola i altres grups
conservadors) va acabar l’1 de abril del 
1939 amb la victòria del bàndol
nacional amb el general Francisco 
Franco al capdavant.



La història de la 
nostra barca
• La Barca

La barca ha estat, al llarg de la història, 
element cabdal i ànima de Vilanova, ja que 
va ser el motiu del naixement del poble
quan els templers hagueren d’establir un 
pas l’any 1212 per facilitar la comunicació
de llurs terres d’ambdues ribes del riu.        

Quan, acabada la Guerra Civil es repoblà
Vilanova, la reposició de la barca es va fer
inajornable. El 30 d’abril de 1939 el 
governador civil concedí un donatiu de 
20.000 pessetes destinat a adquirir-ne una 
de nova que definitivament va reinstal.lar-se 
a finals de juliol.    

En aquella data va ser designat nou barquer
Feliu Panadera, amb un sou de 2,50 
pessetes diàries, i dos rals per persona o 
cavalcadura forastera que travessés el riu.



LA RECONSTRUCCIÓ DEL NOSTRE POBLE ,VILANOVA DE LA BARCA 



• 1938 

1938    D’un total de 186 
cases que hi havia abans
de la Guerra Civil 150 van 
ser destruides.       
Les restans es trobaven en 
un estat lamentable 
només 20 eren útils .     



1939 21 d’octubre va entrar a formar part. 
de las ‘’Regiones Devastadas’’     Vilanova va 
ser declarada ‘’Pueblo  Adoptado por 
Caudillo’’
REGIONES DEVASTADAS:
El Servei Nacional de Regions devastades i 
reparacions, conegut oficialment i 
en castellà com a Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas y Reparaciones, fou 
un organisme creat el 1938 durant 
la dictadura del general Francisco Franco.
El Servicio Depenia del Ministeri 
d'Interior (més endavant, Ministeri de la 
Governació) i tenia la finalitat de restaurar 
el patrimoni espanyol malmès per la guerra.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco_Bahamonde
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ministeri_de_l'Interior_d'Espanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_cultural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espanyola


REGISTRE DE LES OBRES
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I DE LES
INVERSIONS REALITSADES 

IMPORTS

2n desenrunament 607.479,91   

Esplanacions zona d’edificació 488.015,00

Església i casa rectoral ( vores inacabables ) 1.468.518,59

Grupo Escolar 224.000,00

Habitages per als Mestres 224.000,00

Proveiment d’aigua potable i xarxa de sanejament (inclos diposit) 762.001,00

Habilitacions 242.245,71

Pont sobre el riu Segre 1.749.398,31

Edifici Ajuntament 456.735,25

Urbanitzacions de places i vials 2.707.182,19

Bascula municipal 34.660,00

Grup d’havitatges construÏts 3.575.000,00



LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA ESCOLA



ENS PREGUNTEM QUAN ÉS EL 75È 
ANIVERSARI DE L’ESCOLA…

QUAN ES VA CONSTRUIR LA NOSTRA 
ESCOLA?

Les noves escoles foren inaugurades el 5 de 
març de 1944 pel director general de 
Regiones Desvastadas, Sr. José Moreno 
Torres. Quan es va acabar la guerra i la gent 
va tornar cap al poble, es trobaren una gran 
quantitat totalment derruÏdes, entre elles la 
de l’escola. Abans a l’escola no hi havia 
calefacció però van acordar per primera 
vegada la compra de 2.000 quilos de carbó 
per a calefactar l’Ajuntament i la escola,i 
tampoc no hi van posar la llum fins al 10 de 
gener de 1954. 



ON ESTAVA ABANS L’ESCOLA?
• Abans de la guerra, les úniques escoles que hi 

havia a Vilanova estaven situades al primer pis 
d’una casa construida damunt d´un passadís
de pedra, justament al mateix centre del 
poble on confluÏen el carrer del Mig, el carrer
Carnisseria i la Plaça Major. Aquesta casa es 
pot identificar amb una de les fotografies
fetes immediatament després de la guerra, on
es veu l´arcada d´aquesta casa afectada pels
bombardejos l´any 1938.

• Façana de la gran casa denominada Cal 
Blanch, que havia estat propietat dels comtes
de Torregrossa, on immediatament després
de la guerra civil s´instal·là provisionalment
l´Ajuntament, la primera escola i una petita
capella.  



COM ERA ABANS L’ESCOLA

Abans de la guerra: Estava situada al 
centre del poble. Nens i nens anaven per 
separat.

Després de la guerra: Com les escoles es 
van destruir es van situar a CAL BLANCH 
on anaven nens i nens junts.

1944: S’inauguren les escoles noves.



COM ES DEIEN ABANS ELS PROFESSORS/A
• Sebastià Mayoral Oliva                      

• Montserrat Morera Monsó

• Buenaventura Verdú Cañadell

• Maria Solé Sabarís

• Josep M Solé Sabarís 

• Trinidad Barbero Reviejo

• José Díaz Casamiquela

• Dolors Escolà Solé

• Daniel Monfá Granell

• Romualdo Cervera Jubianes

• José Garcia Paijá

• Lorenzo Ciurana  Claramunt 

• Luis V. Vázquez Pueyo

• Francisco Segués  Laguna

• Manuel Verdú Ortoneda

• Ataúlfo Colom Hernàndez



ARA US MOSTRAREM UNES QUANTES FOTOS ANTIGUES SOBRE L’ESCOLA 



TESTIMONIS



INVESTIGUEM...

Per tal d’ampliar la nostra informació hem arribat a la 
conclusió que era necessari buscar fonts humanes que 
hagin viscut en primera persona la història del nostre 
poble i la nostra escola. Amb aquest objectiu ens hem 
convertit en entrevistadors!



ENTREVISTEM AL JORDI VERDÚ !
7/11/2019

GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Per quin motiu hi va haver la guerra? (Yvonne)

On va refugiarse la gent del poble durant la Guerra 
Civil? (Pol)

Quan va durar la guerra civil? (Júlia)

Amb quines armes es van poden defensar? (ÀLEX)

Com es guanyava la vida la gent del poble durant la 
Guerra Civil? (Lucas)

Quantes trinxeres hi van haver aproximadament a 
Vilanova de la Barca? 

Com es poden visitar? (Roger)

A quin any es va construïr l’església nova? (Èric)

A quin any van destruïr la barca de Vilanova? (Silvia)

A quin any es va destruïr el pont? (Paula)

L’ESCOLA

Com era abans l’escola i on estava abans l’escola? 
(Aran)

Quin tipus de joguines i jocs teníeu ? (Ariadna)

Abans l’escola es deia igual o diferent? (Martina)

Com treballavèu a l’escola? Teníeu llibres? (Quim)

Quants alumnes hi havia a l’escola després de la 
guerra civil? (Derek)

Quan de temps va durar la construcción de l’escola
nova? (Sebastian)



ENTREVISTEM AL SEBASTIÀ MAYORAL
13/11/2019

• Quan de temps vas ser director de 
l’escola Mestral de Vilanova de la 
Barca? Quins cursos hi va fer?

• Sempre s’ha dit escola Mestral? 
Saps el perquè del seu nom?

• En què era diferent l’edifici de 
l’escola quan tu eres director a com 
és ara?

• Nens i nens anaven junts?

• Quants nens/es hi havia a cada 
classe?

• A la mateixa classe quants cursos hi 
havia  ?

• Teníeu joguines al pati?

• Jugaven a futbol?

• Quines assignatures feien els 
alumnes?

• Teníeu calefacció? Com era?

• Abans l’escola es deia igual o 
diferent?

• Ens podries explicar el un record 
bonic que tinguis de l’escola?



ENTREVISTEM ALS PADRINS DE LA RESIDÈNCIA!

• Com et dius?

• Quants anys tens?

• Quan de temps vas anar a l’escola de Vilanova de la Barca? Quins 
cursos hi va fer?

• Te’n recordes com es deia el teu mestre?

• Sempre vas tenir el mateix?

• En què era diferent l’edifici de l’escola quan hi anaves a tu a com és ara?

• Nens i nenes anàveu junts?

• Quants nens/es hi havia a la teva classe?

• A la mateixa classe quants cursos hi havia  ?

• Teníeu joguines al pati?

• Jugàveu a futbol?

• Quina era la teva assignatura preferida?

• Teníeu calefacció? Com era?

• Abans l’escola es deia igual o diferent?

• Ens podries explicar el un record bonic que tinguis de l’escola?

• ENLLAÇ A LES FOTOGRAFIES

https://photos.google.com/share/AF1QipNJPC-rsL3ocgcznRHcPGMr0HLf-fkRitJXTbhl8_gdNJ9JqJVxKlmnGBYs7b8IGw?key=OXIzb204cUxaOFYzczlBWmFSMzA3RDI5X2dHbFdn


Gràcies per la 
vostra atenció!


