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FESTA DEL PRIMER REPIC DE LA CAMPANA DE MILLÀ  

AL MONESTIR DE LES AVELLANES 

“QUE TORNI A SONAR LA CAMPANA DE MILLÀ” 

 

Fa un temps els fills nascuts al poble de Millà (La Noguera), avui deshabi-
tat, van salvar in extremis la campana de la seva església. L'espadanya 
on se sostenia la campana ja no aguantava més i aquesta amenaçava de 
caure i desaparèixer per sempre més.  

Un cop salvada la campana, la melangia s'estenia entre els descendents 
de Millà cada cop que es trobaven i veien que la campana del seu poble 
restava emmudida.  

Davant de la voluntat dels veïns de Millà, que la seva campana tornés a 
sonar va sorgir la possibilitat que aquesta fos adoptada pel Monestir de 
les Avellanes i instal·lada al seu campanar.  

Per això es reuniren les diferents institucions vinculades a aquest patri-
moni: l’Ajuntament d’Àger, la Parròquia d’Àger (Bisbat de Lleida), la Fun-
dació Arnau Mir de Tost , així com els veïns de Millà i la comunitat maris-
ta del Monestir de les Avellanes. Tots estaren d’acord que les campanes 
estan fetes per sonar i que el Monestir de les Avellanes seria un bon lloc 
per mantenir preservada i activa campana de Millà.  

El mes de maig de 2016, en l'any del 850 aniversari del Monestir de les 
Avellanes, els veïns de Millà i la comunitat de germans maristes del mo-
nestir van signar un acord de cessió de la campana, perquè aquesta fos 
restaurada i tornés a tocar des del Monestir de les Avellanes.  

Un cop restaurada la campana de Millà, dedicada a Sant Pere i a Sant 
Llobí, s’instal·là a la cara nord del campanar del Monestir de les Avella-
nes; d’aquesta manera els veïns de Millà serà el primer que vegin i escol-
tin quan baixin de la vall d’Àger.  

En record i homenatge al poble de Millà, que la campana de Sant Pere i 
Sant Llobí torni a sonar!  

PROGRAMA D’ACTES 
Dissabte, 8 d’octubre de 2016 (17:00 h.) 

 

Al claustre del monestir 

17:00 h. Benvinguda i Parlaments 

A càrrec de:   

 Robert Porta i Roigé (Director del Monestir de les Avellanes) 

 Mn. Xavier Navarro i Llesta (Parròquia d’Àger i Millà) 

 Sr. Lluís Ardica i Montardit (Alcalde d’Àger) 

 Sr. Paulino Nadal i Camarasa (Representant dels veïns de Millà)  

 

17:20 h. Cant del Goig de Sant Llobí 

acompanyat de l’organista G. Simeó Camprubí i Salvó (autor de la 
correcció i normalització lingüística del goig) 

17:30 h. Repic de la campana de Millà  

A càrrec del mestre campaner Sr. Ignasi Cortes i Giné (Confraria de 
Campaners i Carrillonistes de Catalunya)  

I acte seguit repic d’agraïment i homenatge als veïns de Millà amb 
totes les campanes del Monestir de les Avellanes  

 Campana Santa Maria de Bellpuig.  

 Campana Santiago Apòstol. 

 Campana Sant Llobí i Sant Pere (Millà) 

 

amb els campaners Sr. Ignasi Cortés i Giné i Sr. Miquel Gregori i For-
cat  

18:00 h. Final de l’acte amb brindis i pica-pica per tothom  


