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INFORMACIÓ GENERAL

∙ Horari Oficines de l’Ajuntament: 
 De 9:00 a 14:00 h. (de dilluns a divendres)

∙ Horari Arquitecte Tècnic Municipal: 
 Dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 14:00 h.  
 (Cita prèvia)

∙ Horari Arquitecte Municipal: 
 Dimecres de 10:00 a 14:00 h. (Cita prèvia)

∙ Horari Assistent Social: 
 Dilluns d’11:30 a 14:00 h. (Cita prèvia)

∙ Horari Biblioteca Municipal: 
 Horari d’hivern: Dimarts i dijous  
 de 10:00 a 13:00 h. 
 De dilluns a dijous de 16:30 a 19:30. 
 Divendres de 15:00 a 18:00.

∙ Oficina de Correus: 
 De dilluns a divendres) de 08:30 a 11:30 h. 
 Dissabtes: de 09:30 a 12:30 h.

∙ Horari Cassa:
 Dimecres de 9:00 a 13:00 h. (3r pis Ajuntament)

∙ Horari piscines municipals:
 De dilluns a diumenge d’11:00 a 20:00 h.

∙ Horaris Deixalleria:
 De dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 h. 
 Dissabte de 08:00 a 13:00 de 16:00 a 19:00 h. 
 Diumenge de 09:00 a 13:00 h.

TELÈFONS

Ajuntament 973 756 006

Fax Ajuntament 973 756 837

Cont. Automàtic Pregons 973 757 060

EMUN FM Ràdio Alguaire 973 770 750

Consultori Municipal 973 757 177

Fax Consultori 973 756 817

Biblioteca 973 756 816

Llar de Jubilats 973 756 139

Correus 973 756 945

Farmàcia 973 757 226

CEIP Teresa Bergadà 973 756 346

Llar d’Infants 973 756 728

Piscines Municipals 973 756 465

Parròquia 973 756 107

Bombers Almenar 973 770 610

Policia Mossos d’Esquadra 973 700 050

CAP Almenar 973 770 218

Dones en situació de violència 900 900 120
 (gratuït)

Cassa (Avaries) 902 290 280

Emergències 112

Taxi Manel Tersa (9 places) 699 432 432

Taxi Manel Gonzàlez (8 places) 639 335 130

NOTA DE LA REDACCIÓ

Arribem al darrer trimestre de l’any tan-

cant aquesta edició número 76 de la revista.

Des de la redacció us desitgem molt bones 

festes i millor entrada al 2019.

Els editors de la revista Cercavila no es fan 
responsables de les opinions expressades als 
articles publicats.
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RACÓ POÈTIC

AMOR EM PLAU LA TEVA VEU TAN FINA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Amor, em plau la teva veu tan fina
i el teu mirar sorprès, amb interrogants

quan la tendra duresa de la sina
m’endolceix la dures de les mans

Em plau saber-te vora meu, quieta
i llegir-te en els llavis el desig
i veure’t tremolosa, insatisfeta

si malmet el silenci algun trepig

Perquè un gust nou que encisa i que perdura
s’ha arrecerat al teu posat emplenat d’incerts

i ets picant com la fruita poc madura
quan jugues amb els ulls a no ser pura
amb els ulls tan intensament oberts.

BARRETINA I ESPARDENYA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Barretina i espardenya
dos signes ben catalans

trobant-se un dia de festa
parlen de la seva feina

en un moment de descans.

Jo segueixo les petjades
de fenicis i romans

i dels plans i les muntanyes
dels barrancs i de les platges

conec tots els viaranys.

Doncs jo corono les testes
dels petits i dels ancians

que amb les seves cimeres vermelles
semblen un camp de roselles

mogudes pel vendaval.

Jo mai falto a les places
els dies de festa gran

puntejant, tot fent rotllanes
de les costes de llevant

Als pastors guardant ovelles
i als pescadors de la mars
en les matinades fredes
jo els guardo les orelles
de qualsevol refredat.

I jo els protegeixo els peus
guardant-los de la gelada
perquè puguin caminar

I jo els protegeixo el cap
perquè així la tramuntana
no els faci pas constipar.

Jo, com què sóc tant lleugera
apa!, a caminar! caminar!
i així d’aquesta manera
sé que mai arriben tard

Jo com que soc tant calenta
apa! cavil·lar! cavil·lar!

i així amb voluntat ferma
de les pedres en fan pa.

POESIA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Amics i amigues, us agrada la poesia?,
aquest art és un dels mes bells

somies coses boniques
i les vius a flor de pell.

Veus grans camps de verda gespa
un cel, tot daurat d’estels
torrenteres d’aigua fresca

i una gran piuladissa d’ocells.

Us assabento que és fantàstic
poder veure tot això

des d’un raconet de casa
amb un paper i una ploma,

tan sols amb la teva imaginació.
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RACÓ POÈTIC

EL CALCUL DE LA MANIFESTACIÓ
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Algebraic o mercantil
quan hi ha molts manifestants

forasters o vilatans
cada deu se’n conten mil.

El càlcul, com sempre, falla
segons sigui o no oficial
si convé o no als de dalt
tira amunt o bé davalla.

Però als polÍtics de saló
els ha sortit prou prenyada
gent en rua i emprenyada
que diu que eren un milió.

També n’hi ha de forma artera
que s’han posat a la cua
perquè ara es veuen crua

la butaca i la cartera.

Xifra típica d’antuvi
un cop s’ha fet l’escandall

els surt uns escarafalls
menys creïble que el diluvi.

Quan el càlcul va pels àtics
cal contar tos els volums
superfícies i embalums

i deixar-ho als matemàtics.

PER NO ESTIMAR-TE
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Per no estimar-te estimaré la veu
d’allò que em diu, tot el que tu no goses

per no marcir-les, he estimat només
el perfum de les roses.

Per no estimar-te oblidaré el neguit
i en faré una cançó, amb l’alegria

una cançó per dir-la cada nit
com qui diu una rara lletania.

Per no estimar-te t’he estimat molt més
i ara dins meu tot es la teva crida

ni inquietud ni plany, tu ,només tu
meravellosament emperesida.

SOMNI DE TARDOR
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

La tarda mort sense dolor
i la mare llum plora estrelles

un vent calmós gronxa poncelles
en volen més de serenor.

Calla l’ocell i amb ploricó
la font salmeja meravelles

s’adorm el camp i les parpelles
obre l’amor somiador.

Cel d’hora baixa, empresonat
dins la pupil·la és l’aimia

llunys en conjunt de bruixeria.

Fetilleria o veritat
que dura poc i el meu cor voldria

que fos teu per tota l’eternitat.
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RACÓ POÈTIC

L’ORENETA MISSATGERA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Diligent l’oreneta
puja al cim de Montserrat
per portar a la moreneta
les noves del principat.

Puja tota enjogassada
fent voltes a tort i a dret

no fos cas que en la seva mirada
al ser tan gran l’esplanada

li quedés algun indret.

L’aire mou la ploma fi na
que recobreix el seu pit
mentre ella per rutina
com si fos una joguina

va caçant algun mosquit.

I es posa tota contenta
quan ja veu el Monestir

fa una refi ladeta
la més fi na i boniqueta
tot dient: ja sóc aquí.

I endinsant-se en la penombra
l’ambaixadora gentil,

s’ajunta amb la Verge Bruna
allà dintre del cambril.
– La Moreneta li diu:

Conta’m , conta’m oreneta
explica’m els teus afanys

i digues amb tota franquesa,
m’estimen els catalans?
– L’Oreneta contesta:

El que he vist, oh Verge Bruna
us en vull donar raó

he recorregut tota Catalunya
des de l’Ebre al Canigó.

I he vist en les serralades
i al cim dels turons mes alts

vostres ermites penjades
com si fossin aguantades
per les mans angelicals.

I he vist al poble com puja
per viaranys retorçuts

aguantant el vent i pluja
per demanar vostra ajuda

quan ja es veuen ben perduts.

I he vist en la terra plana
tota blanca com la neu
vostra capella galana
que la terra catalana
venera per tot arreu.

I he vist sense recança
els joves, petits i grans

am el cor ple d’esperança
vos festegen amb la seva dansa

enllaçant-se cors i mans.

I he vist les barres vermelles
fl amejant del principat

i al peu d’algunes senyeres
encara i he vist cadenes
amb anhels de llibertat.

Aquestes són, oh Senyora
les noves que aconseguí

el poble us té per penyora
i el que està lluny us enyora

entre llàgrimes i sospirs.

Ja ho veieu, Verge Morena
així són els catalans

des del cim d’aquesta serra
beneïu aquesta terra

que us estima com abans.
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LA LLUVIA
MANUEL LUQUE MORENO

Vaya un año que tenemos
que manera de llover
nos van a salir ranas

de la cabeza a los pies.

Hace ahora un par de años
que no nos llovía “na”

y casi todos los pantanos
se nos iban a secar.

Y es que a esto del tiempo
no se le puede acertar

porque un año llueve mucho
y al otro no llueve “na”.

Por esto en esta vida
te tienes que conformar
aguantar lo que venga

y no protestar
porque por mucho que lo hagas

no se consigue “na”.

Lo malo que tiene el tiempo
es el mal que puede hacer
que deja gente sin hogares

donde poderse meter y
sin enseres también.

EL TREN
MARIA GLÒRIA NADAL ALOI

Ya pasó el último tren,
el último de vida

te obligaron a subir
y yo, me quede en la vía.
 Pasamos la vida juntos,
en la dicha y en la pena,

a la hora de reír, 
y en el momento de llorar.

Cuando tú eras el que sufría,
yo siempre a tu lado estaba,

y si yo me deprimía
tú de mí no te alejabas.

Yo quería seguir contigo,
y correr tu misma suerte
que nada nos separara,

ni tan siquiera la muerte.

Más alguien dijo la frase
de pasajeros al tren.

y el que no tenga billete
que se quede en el andén.

Te subieron al vagón
que llevaba a tu destino
se produjo un apagón

que oscureció mi camino.

El tren se marchó silbando,
sentí como se alejaba
yo te seguía llamando

pero ya no me escuchabas.
Y pasó el último tren,

que te llevó de mi vida,
y me quede en el andén
sin encontrar la salida.

Pero un día volverá
que es la ilusión de mi vida.
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LES ANTIGUES BASSES D’ALGUAIRE
LA BASSA DE L’OM (4)

PERE TERRADO TERRADO

 

Antiga bassa, avui desapareguda, que recollia l’aigua 
de la raconada que formen el vessant de la serra del Con-
vent i la costa de Sant Sebastià. Era situada a l’indret on 
posteriorment hi hagué el camp de futbol i actualment, 
és el lloc on hi ha el grup escolar que porta el nom de la 
pedagoga Teresa Bergadà.

En podem veure una imaginària representació a la 
pintura mural que hi ha al costat de l’Evangeli del pres-
biteri de l’ermita de la Mare de Déu del Merli, de la qual 
reproduïm el fragment que s’hi veu la bassa pintada o 
representada.

Es possible que antigament al costat de la bassa hi 
hagués més d’un om, ja que la primera referència que 
he trobat parla de la bassa dels Oms, en plural. L’hem 
trobada escrita dues vegades el dia 18-1-1705, quan 
Ignasi de Maranyosa, Dr. en decrets de Lleida, com a 
tutor d’Antoni de Puig i Viveró, impúber, fi ll d’Antoní 
i de Serafi na, cònjuges, difunts, féu inventari dels béns 
que foren de dits difunts, entre les moltes propietats 
que inventarià hi havia dues eres, una situada prop de la 
“bassa dels Oms”, amb dues sitges grans, i afrontava 
per dos costats amb el camí que anava a Lleida, i d’altre 
costat amb terra que fou d’Anton Fontova. L’altra bassa 
també era situada a la “bassa dels Oms” amb una torre 
derruïda i amb quatre sitges, que afrontava d’un costat 
amb el camí de la Bassa, d’altre costat amb el camí que 
pujava al Sas i d’altre costat amb terres de la Vila (AHL 
FN Reg. 461, f. 13r). 

Referent als usos de l’aigua d’aquesta bassa segura-
ment era per abeurar els animals i potser també en feia 
ús l’antiga teuleria del Comú d’Alguaire que era gairebé 
tocant. Un dels usos dels quals hi ha constància és l’au-
torització contractual que tenia l’arrendatari del pou del 
gel per poder-hi anar a treure el gel que s’hi feia en les 
glaçades de l’hivern per poder omplir el pou. Així ho 
disposa el contracte d’arrendament del Pou del Gel que 
es va subscriure el dia 7-12-1780 (ACN FN Top/Reg. 
588/851, f. 215v).

La terra circumdant la bassa devia d’ésser bastant gran 
ja que són diverses les afrontacions que hem trobat que 
hi tocaven, com veiem a continuació.

Tocant a la bassa de l’Om, Rosa Barber, vídua de Vi-
cent Giró, hi tenia una pallera o casota que li pertanyia del 
dot, la qual el dia 13-10-1861, vengué a Antoni Oritja, era 
situada a la partida de Sant Sebastià, i afrontava a orient 
amb l’era i pallera de Vicent Forés, a migdia amb la bassa 
de l’Om i pedregar, a ponent amb l’era del comprador i 
al nord amb la Costa de Sant Sebastià; pel preu de 800 
rals de billó. Fou un testimoni de la compravenda Jaume 
Plana, d’Alguaire (AHL FN Reg. 1603, f. 865v).

També tocava a la bassa de l’Om, la teuleria o fàbrica 
de teules que tenia adjuntes dues porques de terra, la qual 
afrontava a orient amb el camí, a migdia amb la bassa 
de l’Om i a ponent i tramuntana amb la Serra, segons 
consta a la relació feta el dia 04-12-1858 per l’Alcalde i 
Ajuntament, per ordre del Governador de la Província, 
dels béns Propis de la vila d’Alguaire que s’havien de 

La Bassa de l’Om
(Fragment de la pintura mural de l’ermita del Merli)
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desamortitzar. La relació va signada per l’Alcalde Joan 
Capell, Anton Biel, Josep Campanyà, Josep Banyeres, 
regidor, Josep Palmés, regidor i Josep Nadal, regidor 
(AHL FHD capsa 344).

Afrontava igualment amb la bassa de l’Om una peça 
de terra que incloïa una era, un clos i un farraginal, situ-
ada al secà al tossal de la Teuleria de la bassa de l’Om, 
que anava des del farraginar d’Armengol Costa fi ns a la 
bassa de l’Om, i des de l’era de Josep Meler fi ns a la teu-
leria. Aquesta era una de les 17 propietats immobiliàries 
que apareixen a l’inventari que féu Maria Roquet, el dia 
l4-2-1810, dels béns que foren del seu difunt marit Josep 
Moncasi i Herbera (ACN FN Top/Reg. 633/950, f. 11v).

Prop de la bassa de l’Om Francesc Gonzàlez i Nadal, 
fadrí pagès, hi tenia un tros de terra de 4 porques amb 
una era i corral o pallera, que comprà el dia 14-2-1781 a 
Miquel Coma, negociant, que afrontava a sol ixent amb 
el comprador, a migdia amb Josep Baella i a ponent i 
tramuntana amb Paula Marçal; en foren testimonis Fran-
cesc Solanes i Francesc Giró, menor, pagesos d’Alguaire. 
(ACN FN Top/Reg. 589/852, f. 65r).

Davall de la bassa de l’Om hi tenia una peça de terra 
Josep Bescans i Mauri, pagès, vivia al carrer del Pou del 
Gel, que al seu testament de data 6-7-1781, en llegà la 
meitat al seu fi ll Faust, la meitat que tocava al camí de 
Lleida. Nomenà marmessors Llorenç Martines i Tomàs 
Canyelles, pagesos. (ACN FN Top/Reg. 589/852, f. 136v).

Cal fer esment que la bassa de l’Om es convertí en 
un punt de referència geogràfi c. Tant és així que hom 
va designar com a partida les terres properes a la bassa, 
convertint-les en partida de la Bassa de l’Om. Vegem-ne 
uns exemples.

Marià Melcior, pagès, natural d’Almenar, i Paula 
Marçal, cònjuges, veïns d’Alguaire, com a usufructuari i 
propietària, el dia 21-2-1777 arrendaren pel termini de 
4 anys o 4 collites a Ramon Torres, pagès d’Ossó de Sió, 
una casa i set peces de terra, una de les quals era de 4 
jornals amb una era situada al secà a la partida de la Bassa 
de l’Om (ACN FN Top/Reg. 585/848, f. 67v).

També tingué terra en aquesta partida Pau Herbe-
ra, pagès, quan el dia 16-5-1796, la seva vídua Maria 
Garriga, junt amb Francesc Rovira, tutor i curador de 
les persones i béns de dit difunt, van fer inventari dels 
seus béns; entre els quals hi havia una peça de terra de 
3 jornals situada al secà a la partida de la Bassa de l’Om; 
en fou testimoni Joan Graells, pagès (ACN FN Top/Reg. 
626/929, f. 131v).

A la partida de la Bassa de l’Om, Joaquim Melé i Font, 
hi tenia una era amb 4 porques i mitja de terra, que 
afrontava a orient amb la teuleria, a migdia amb la bassa, 
a ponent amb erms, i al nord amb l’era de N. Sanjuan, 
la qual el dia 16-8-1855, vengué a Salvador Melé i Font 
i a Antoni Melé i Pou, pel preu de 8 duros (AHL FN Reg. 
1599, f. 626v).

Igualment, Faust Baella tenia un tros de terra de 
dues porques en dues feixetes a la partida de la Bassa de 
l’Om, que afrontava a orient amb l’era de Francesc Arjó, 
a ponent amb el camí de la Bassa, a migdia amb terra 
de Josep Solé i al nord amb la de Jaume Tomàs, la qual 
el dia 1-2-1856 vengué a Francesc Arjó, pel preu de 72 
rals (AHL FN Reg. 1600, f. 82v).

Els cònjuges Antoni Coll i Maria Moncasi, vengue-
ren al matrimoni Llorenç Plana i Paula Moncasi, el dia 
14-1-1862 la quarta part d’una pallera i farraginal de 8 
porques en total, propietat de la venedora, situada a la 
partida de la Bassa de l’Om, que afrontava a orient amb 
la Teuleria, a migdia amb Salvador Melé i a ponent i nord 
amb Josep Oliva; pel preu de 220 rals billó (AHL FN Reg. 
1604, f. 47r).

Josep Oliva, vengué a Joan Oliva, ambdós pagesos, 
el dia 15-5-1862, el dret de redimir una era amb clos i 
farraginal de 4 porques en total, situada al secà a la par-
tida de la Bassa de l’Om, que afrontava a orient amb la 
vídua Moncasi, a migdia amb la bassa, a ponent amb lo 
Peret del Boira i al nord amb Jeroni Melé; pel preu de 640 
rals (ACN FN Top/Reg. 1448/2661, f. 175r). Dos mesos 
més tard, el dia 20-7-1862 Joan Oliva exercint el dret 
de redimir adquirí a Francesc Estruch, com a successor 
de sa mare Rita Seuma i la seva tia Francesca Seuma, la 
mencionada era, clos i farraginar pel preu de 340 rals de 
billó (AHL FN Reg. 1604, f. 458r).

També hem trobat referències a una partida de 
Darrere de la Bassa de l’Om, la qual sembla que estava 
més enllà de la pròpia partida de la Bassa de l’Om, ja que 
com veurem, una afrontació d’aquesta partida era amb 
l’actualment desaparegut Tossal de les Forques.

Francesc Vidal, pagès, tenia una peça de terra d’un 
jornal i dues porques situada a la partida de “Detràs de la 
Basa del Hom” segons l’inventari que dels seus béns féu la 
seva vídua Antònia Boira el dia 17-3-1795, en foren tes-
timonis: Vicent Ribé i Francesch, escrivent, i Ramon Giró 
i Costa, estudiant, (ACN FN Top/Reg. 598/865, f. 50r).

A l’inventari que va fer Maria Mestre, dels béns que 
foren del seu difunt marit Josep Rodié, hi havia una peça 
de terra d’un jornal situada a la partida de Darrere de la 
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Bassa de l’Om, que afrontava a sol ixent amb el camí, a 
migdia amb Anton Pepi, a ponent amb el Tossal de les 
Forques, i a tramuntana amb Josep Bescans (ACN FN 
Top/Reg. 607/897 , f. 58v).

Acabarem fent referència al camí de la Bassa de l’Om. 
Recordem que el camí de la Bassa de l’Om, com a tal, 
començava extramurs, en sortir del portal del carrer de 
l’Hospital, primer fi ns al carrer del Moll i posteriorment 
fi ns a la cruïlla amb el carrer del Calvari.

Marià Melcior, vidu, pagès, féu inventari dels béns 
que foren de la seva difunta muller Paula Marçal, el dia 
30-10-1784, entre els quals hi havia una peça de terra de 
5 quarteres de sembradura de blat situada al secà al camí 
de la Bassa de l’Om (ACN FN Top/Reg. 598/864, f. 150r).

Amb el camí de la Bassa de l’Om, hi afrontava a 
ponent una peça de terra d’un jornal amb una pallera i 
farraginar, situada a la partida de l’Eral, que Faust Baella, 
pagès, vengué a Jaume Tomàs, ferrer, el dia 15-2-1848, 
pel preu de 44 duros de plata, a orient afrontava amb 
Antoni Tersa, a migdia amb el venedor i al nord amb 
Joan Osset, (AHL FN Reg. 1129, f. 32r).

Afrontava a orient amb el camí de la Bassa de l’Om, 
un pati amb una porció de terra d’una porca i mitja, 
situada a l’extrem del raval del carrer de (la Bassa) l’Om, 
que Joan Torruella vengué a Salvador Biosca el dia 29-10-
1855, pel preu de set duros de plata, a migdia afrontava 
amb la Teuleria, a ponent amb el farraginar de Brígida 
Sanjuan i al nord amb casa i pati de Pere Melé i amb pati 
de Joan Torruella; pel preu de 7 duros de plata (AHL FN 
Reg. 1599, f. 836r).

Nota: totes les persones que apareixen al text són d’Al-
guaire, si no s’hi diu una altra cosa. Ho hem fet per no repetir 
tantes vegades natural i veí o veïna d’Alguaire.

ABREVIATURES DELS FONS DOCUMENTALS REFERENCIATS

ACN FN = Arxiu Comarcal de la Noguera. Fons Notarial.

AHL FHD = Arxiu Històric de Lleida. Fons Hisenda Desa-
mortització.

AHL FN = Arxiu Històric de Lleida. Fons Notarial.

RELACIONS DE LA FAMÍLIA 
BAÑERES D’ALGUAIRE AMB 

FAMÍLIES DE JUNEDA
VICENT LLADONOSA GIRÓ

Abans d’entrar directament en el tema exposo breu-
ment uns apunts genealògics de la família Bañeres per 
situar al Jaume Bañeres Torres que és qui va casar-se en 
segones núpcies amb Antònia Gassol Valls de Juneda, 
vídua d’Antoni Torrent.

Uns apunts genealògics de la família de Jaume 
Bañeres Torres

Cap a fi nals del segle XVIII trobem establert a Alguaire 
al matrimoni format per Pere Pau Bañeres i Magdalena 
Corberó. Ell és nascut el 23 de novembre de 1750, se-
gurament a Alguaire, i ella nascuda el 27 de gener de 
1760 segurament fora vila, ja que els seus padrins de 
bateig van ser Josep Corberó de Bellcaire i Magdalena 
Segarra París d’Ivars d’Urgell.

D’aquest matrimoni hi van haver 5 nois i una noia 

que va morir el 6 de Febrer de 1826 amb 22 anys a 
Alguaire. L’hereu va ser Josep Bañeres Corberó que es 
va casar el 3 de març de 1809 amb Manuela Gonzàlez 
Moner, fi lla d’Alguaire. El matrimoni va tenir 11 fi lls, 3 
nois i 8 noies, i l’hereu d’aquesta nova família va ser 
Josep Bañeres Gonzàlez nascut el 7 de Març de 1810 a 
Alguaire i que es va casar amb Rosa Jové Aldomà natural 
de La Granja d’Escarp.

El Josep i la Rosa van tenir 9 fi lls, 4 nois i 5 noies. Una 
fi lla, la Maria Manela Bañeres Gonzàlez va casar-se amb 
Jaume Bañeres Torres fi ll de Jaume Bañeres Palomes i 
Francesca Torres Robira, aquesta d’Almacelles. Els seus 
padrins paterns foren Jaume Bañeres i Rosa Palomes, ell 
d’Alguaire i ella d’Algerri.

Jaume Bañeres Palomes, ja viudo de Teresa Nadal, 
va casar-se el 4 de febrer de 1815 a Almacelles, amb 
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Francesca Torres Robira, que seran els pares del Jaume 
Bañeres Torres.

El Jaume Bañeres Torres es casarà dos cops més, la 
segona dona va ser Antònia Gassol Valls de Juneda que 
va morir a Alguaire al 1867. La tercera dona va ser la 
Rosa Solé i Palau amb qui és va casar el 14 de desembre 
de 1876; la Rosa havia nascut a Albesa al 1852. Dels tres 
matrimonis hi va haver descendència.1

Els capítols matrimonials del Jaume Bañeres 
Torres i l’Antònia Gassol Valls

Es van redactar amb el notari Marià Arnaldo de Lleida 
l’any 1858 i diuen:

“En la ciudad de Lerida a treinta dias de Junio de mil 
ochocientos cincuenta y ocho.

Sea á todos notorio por razon del matrimonio que se 
ha tratado y espera celebrarse entre partes el Señor Jayme 
Bañeres y Torres viudo de la Señora Maria Bañeres, natural 
y vecino de Alguayre, hijo del Señor Jayme Bañeres y Palomé 
(sic)2, de una, y de otra la Señora Antonia Gassol3) Viuda 
del Señor Antonio Torrent, natural y vecina de Juneda hija 
del Señor Gaudioso Gassol, y de la Señora Maria Valls se 
han tratado, fi rmado y jurado las capitulaciones y pactos 
siguientes.

Primeramente: La Señora Antonia Gassol constituye 
y lleva en dote a su futuro esposo la cantidad de diez mil 
seiscientos sesenta y seis reales vellon y seis centimos, pro-
cedentes de su dote; y a mas dos docenas de camisas de 
tela usadas, una docena de enaguas parte de tela y parte 
de algodon. Una docena de sabanas de Boiño. Una pieza 
de… para servilletas de hilo, cuatro toallas, cuatro pares 
de fundas de almohada, dos colchones llenos de lana. Un 
vestido de raso negro con jubon de lo mismo. Otro de razo 
de lana negro. Otro de muselina de lana. Otro de tiebi?
Y otros cuatro de indiana de varios colores. Una mantilla 
de franela negra. Otra de raso de lana, y otra de Seda. Y 
una comoda de nogal.

Cuales cosas promete pagarle, y entregarle en esta 
forma: Seis mil cuatrocientos reales con las ropas y demas 
efectos el dia de la efectuacion de este matrimonio; y los 
cuatro mil doscientos sesenta y seis reales, sesenta y seis 
centimos dentro el termino de cuatro años.

1 Informació diversa de l’autor sobre documentació de la família 
Bañeres d’Alguaire.
2 Vol referir-se a Jaume Bañeres Palomes.

3 Al cens de Juneda de 1890 trobem un Magí Torrent Gasol de 
39 anys que era sastre i vivia a Plaza, 10. Segurament podria ser 
fi ll de l’Antoni Torrent i de l’Antònia Gasol.

Que viendo que su dicho futuro Esposo cobre y poseha su 
dote, y haga suyos los frutos ó cuasi del mismo constando 
el presente matrimonio para mejor sobrellevar sus cargos, 
el cual fi nido, y siempre que restitucion de dote haya lugar 
ella y los suyos puedan recobrarlo sin contradiccion alguna.

En otro capítulo: El Señor Jayme Bañeres y Torres fi rma 
carta dotal y de esponsalicio á la Señora Antonia Gassol su 
futura Esposa de todo lo por ella á el constituido en dote 
en el proximo anterior capitulo que le salva y asegura en lo 
mas cierto de sus bienes.

En otro capitulo se ha pactado: Que si el Señor Jayme 
Bañeres premuriese a la señora Antonia Gassol mientras 
esta se conserve viuda y durante su vida, desde ahora para 
entonces le señala para su habitacion un cuarto en el centro 
del primer piso que tiene una ventana que dá en un Callejon, 
y que está al subir á mano izquierda de la casa que posehe 
en la Calle del Merli de Alguayre que linda por delante con 
la Calle, por detras con casa de N. Salvado, por un lado 
con la misma Casa; y por otro con corral de dicho Bañeres, 
uso de la cocina para guisar y calentarse, y demas ofi cinas 
comunes con entradas y salidas por la puerta principal y 
escalera de la citada casa.

Y para sus alimentos siete cuarteras de trigo candeal: 
Cinco arrobas de aceyte: una cuartera de judias: Seis quin-
tales de leña para guisar y calentarse: La facultad de coger 
de la viña las ubas, que necesite para su consumo.

Y ciento sesenta reales en dinero, entregadero lo dicho 
anualmente, todo bueno y de recibo y por tercias antici-
padas.

En otro capitulo se ha pactado: Que si la Señora Antonia 
Gassol sobreviviese al Señor Jayme Bañeres, y convolase á 
otras Bodas deberan entregarsele por una sola vez seis mil 
cuatrocientos reales vellon a mas de lo que haya aportado 
en dote, de cuia cantidad podrá disponer como le acomode.

En otro capitulo se ha pactado: Que si del presente 
matrimonio existiesen hijos deberán ser estos dotados en 
aquellas cantidades que los contrayenyes juzguen conformes 
á derecho, ó cuando menos en la misma cantidad, que el 
contrahente entregue entregara por legitima paterna á los 
hijos segundos de su primer matrimonio con la Señora Maria 
Bañeres, y con los pactos y condiciones que bien les parezcan.

Las dos partes y personas referidas aprueban y califi can 
los precedentes capitulos, y prometen no contrariarlas en 
tiempo ni por motivo alguno. A su fi rmeza obligan todos 
sus bienes presentes y futuros.

Renunciando a las Leyes y benefi cios de su respectivo 
favor, en particular la Señora Antonia Gassol á los que 
puedan favorecerla por su estado y sexo: Y con juramento 
que prestan en poder del infro.
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Se previno a las partes conocidas del mismo la toma 
de razon en el plazo señalado por Ley. Y lo fi rman el Señor 
Jayme Bañeres; por no saber la Señora Antonia Gassol lo 
hace uno de los testigos: Que lo son Francisco Anguera y 
Agustin Pomi vecinos de esta ciiudad. Doy fe.Signat i rubri-
cat: Jayme Bañeres y Torres Por Antonia Gassol: Francisco 
Anguera. Ante mi Mariano Arnaldo Escribano Real del 
Colegio y Número de Lérida”4).

Altres relacions familiars entre Alguaire i 
Juneda

Com ja he dit abans el Jaume va casar-se per primer 
cop amb Maria Bañeres González i pertanyia a la casa 
emblemàtica d’Alguaire, coneguda com a Cal Peretó; 
una germana seva, de nom Magdalena Bañeres Torres, 
va casar-se també a Juneda amb Ramon Bosch Puigden-
goles.

El germà gran de la Maria i la Magdalena, Josep 
Bañeres González, va ser el padrí patern de Joan Bañe-
res Cateura diputat pel bloc d’esquerres de Lleida a les 
eleccions del febrer de 1936 i que dona nom a la llar de 
jubilats d’Alguaire.

Anys més tard arribarà a Juneda Josep Bañeres Serra 
natural d’Alguaire i fi ll d’Agustí Bañeres Barbé (conegut a 
Alguaire com l’Agustí de Cal Cabrera) i Dolors Serra Moix.

Els repadrins paterns del Josep Bañeres Serra eren 
Ermengol Bañeres Corberó, germà del Josep comentat 
més a dalt, i Paula Usall Nadal. El Josep Bañeres Serra 
va casar-se amb Josefa Maria Berent Puig a Juneda on 
va establir-se i van tenir tres fi lls: El Francesc, la Mercè i 

4 Arxiu Històric de Lleida. Lleida. Notari Marià Arnaldo. Volum 
de l’any 1858. Folis 470r fi ns a 472r.

l’Antoni, dels quals la Mercè resideix a Torregrossa.

Lamentablement i per qüestions polítiques el Josep 
Bañeres Serra va morir a Lleida el 16 de gener 19405).

A la foto es pot veure al Josep amb la Josefa Maria i 
un dels seus fi lls.

5 Informació diversa de l’autor sobre documentació de la família 
Bañeres d’Alguaire.

EDITORIAL
Animem a tothom que vulgui fer públiques les seves opinions, vivències, anhels o crítiques a què ens 

les facin als correus electrònics: cultura.alguaire@hotmail.com o cultura@ajuntamentalguaire.cat, dirigits 
a l’atenció d’Óscar Garcia.

Pautes a seguir:
— Els escrits que ens feu arribar han de ser enviats a través de correu electrònic en format Word.
— Els textos hauran d’anar degudament identifi cats, els anònims no es publicaran.
— Es poden aportar fotografi es i il·lustracions que acompanyin l’escrit (En gran resolució).

Únicament es publicaran els treballs que ens feu arribar abans del 25 de febrer de 2019.

Josep Bañeres 
i Josefa Maria 

Berent amb el 
Francesc.

(Arxiu de Mercè 
Bañeres Berent. 

Torregrossa)
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ACTIVITATS DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT

REGIDORIA DE JOVENTUT

Diverses han estat les activitats programades dins el Pla Local de Joventut per aquest 2018. Així al mes de juliol, 
Creu Roja va impartir un curs de Primers Auxilis en el medi aquàtic, amb una part pràctica que es va fer a les piscines 
municipals.

Com a formació que pot donar una sortida professional als joves, es va impartir un curs de monitor/a de menjador, 
gratuït i subvencionat a través de la Direcció General de Joventut.
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Al mes d’octubre arribava el taller de Verduart i com fer un hort al terrat. Vam aprendre com i quan plantar horta-
lisses, quines eren les verdures de temporada o com havíem de distribuir l’hort, mentre sembràvem ravenets, pèsols 
o espinacs, i vam marxar cap a casa amb tot un test molt ben plantat.

La Marina Solà del restaurant Què cuinem avui? ens va oferir un taller per aprendre a fer pinxos, amb productes 
de temporada, que després vam poder degustar.
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Si volies aprendre a cosir i no sabies per on comen-
çar, la Gemma Ventura de Tortugueta ens va preparar 
un interessant taller de costura per aprendre a fer servir 
fil i agulla tot reciclant una camisa vella en altres usos: 
una pràctica bossa de pa i una funda per presentar les 
botelles de vi.

Durant el mes de novembre, el fotògraf Jorge Lázaro ens va acostar al món de la fotografia i el retoc d’imatges 
amb el Photoshop.
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INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA  
1 D’OCTUBRE

En la sessió ordinària del Ple Municipal de data 30 de 
novembre de 2017 es va aprovar per unanimitat, posar 
nom a la plaça de davant de la Cambra Agrària.

Per tal de recordar l’històric 1 d’octubre de 2017, i 
com a mostra de rebuig a la violència desproporcionada i 
gratuïta utilitzada per les forces policials espanyoles, que 
no van impedir que se celebrés el referèndum d’auto-
determinació a Catalunya, es va creure idoni posar-li el 
nom: Plaça 1 d’Octubre, i així, commemorar la jornada 

històrica que va tenir lloc en aquesta data i que recorda-
rem tots/es els veïns/es d’Alguaire.

Coincidint amb la festa major de setembre, el diumen-
ge dia 30, es va fer l’acte d’inauguració oficial de la Plaça, 
amb un vermut popular i sardanes, i amb la descoberta 
de la placa de carrer on s’hi pot llegir:

Plaça 1 d’Octubre

Dignitat i Orgull de Poble
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CURSA 10K AEROPORT D’ALGUAIRE
REGIDORIA D’ESPORTS

L’Ajuntament d’Alguaire, amb el suport d’Aeroports 
de Catalunya i la col·laboració tècnica de l‘Associació 
Esportiva Ekke, va organitzar la Cursa 10 km de l’Aero-
port d’Alguaire que es va celebrar el passat 12 d’octubre. 
Víctor Puyuelo i Eva Ledesma es van proclamar campions 
de la 7a Cursa de l’Aeroport Alguaire, complint amb els 
pronòstics. En Víctor va lluitar per intentar batre el rècord 
de la prova (31:13), però es va quedar a tant sols 5”, i 
va entrar amb un magnífic temps de 31:18, per davant 

de Samuel Palomera (32:56) i Alberto Puyuelo (33:07).

L’Eva va guanyar amb molta claredat, tot i sortir 
d’una llarga lesió, amb un temps de 39:06, per davant 
de la Núria Duch (41:33) i Pragnya Mohan (43:09), les 
tres companyes del mateix club, el TRI 4.40 que es va 
endur el premi al club amb més participació. Les curses 
infantils amb més de 190 inscrits, va posar el punt i final 
a un esplèndid matí d’esport a Alguaire.
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Durant el mes de 
setembre, des de la 
Regidoria d’Esports es 
van programar una sè-
rie d’activitats relacio-
nades amb el bàsquet. 
Així al Pavelló Polies-
portiu es va disputar 
el partit entre el Força 
Lleida i el Tau Castelló, 
el dia 6 de setembre.
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Pel nostre pave-
lló també passava la 
selecció de bàsquet 
d’Angola, en una ses-
sió d’entrenaments 
que van fer a les nos-
tres instal·lacions.

El dia 20 de setembre es disputava un partit de l’ACB a Alguaire entre el MoraBanc Andorra i el Tecnyconta Zara-
goza. Es van sortejar entrades, samarretes i pilotes signades pels jugadors entre el públic assistent.

Durant la tarda, i al pati 
de l’Escola, es van jugar els 
partits del torneig 3x3 de 
bàsquet que es va muntar 
en motiu del partit de l’ACB 
i on van participar nens i 
nenes entre 8 i 12 anys.
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29è PREMI LLADONOSA
Un any més, la Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Al-

guaire va acollir el lliurament del Premi Josep Lladonosa 
i Pujol d’Història Local dels Països Catalans. El diumenge 
18 de novembre es va conèixer el guanyador de l’edi-
ció d’enguany, la 29ena. El premi de 4.000 euros i la 
publicació del treball per part del diari La Mañana va 
recaure en Xavier Aguayo de Lleida, amb el seu treball: 

La immigració a la ciutat de Lleida durant el segle XX: 
el punt d’inflexió del franquisme. Estudi d’un impacte 
demogràfic i urbanístic sense precedents.

L’acte, va comptar amb la presència del Sr. Josep 
Varela i Serra, com a mantenidor del premi, de diverses 
autoritats i amb l’acompanyament musical per part dels 
alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Alguaire.



21 76

Coincidint amb el dia de Santa Cecília, patrona de la música, es va fer la inauguració oficial de les noves instal·lacions  
de l’Escola Municipal de Música, situades a la zona esportiva, al costat del Pavelló. Després de la descoberta de la 
placa commemorativa, a càrrec de la Sra. Rosa M. Perelló, actual Presidenta de la Diputació de Lleida, administració 
que ha cofinançat el projecte juntament amb l’Ajuntament d’Alguaire, es va procedir als parlaments, i com a cloenda, 
els alumnes de l’Escola van interpretar peces musicals a les diferents aules.

INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA MU-
NICIPAL DE MÚSICA D’ALGUAIRE
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

ARA QUE ARRIBA EL FRED…
ALGUAIRE

Passen els primers mesos de feina i escola per a grans 
i petits, i a la Biblioteca Pública d’Alguaire, també ens 
posem les piles i seguim amb les diferents activitats 
programades. En primer lloc, vam començar el mes 
d’octubre amb una conferència amb el títol “Pedrolo, 
insubornable”, a càrrec de la filòloga catalana Carme 

Vidal Huguet. Aquesta activitat s’emmarcava en els actes 
per commemorar els 100 anys del naixement del prolífic 
escriptor lleidatà Manuel de Pedrolo. La jornada ens va 
ajudar a conèixer de més a prop la seva vida i obra.

Activitats realitzades durant els mesos d’octubre 
i novembre

Durant uns dies del mes d’octubre, a la Biblioteca 
heu pogut gaudir d’una exposició de la “Cercavila”, la 
revista del poble. Des del número 1 de l’any 1981 fins 
al número 75 del 2018, són moltes les persones que es 
van apropar per reviure i fer un repàs d’aquests petits 
racons de la història d’Alguaire.

Un altra de les activitats programades al mes d’octu-
bre, fou l’hora del conte de la narradora Patricia McGill, 
amb el títol “Contes a la cassola”, on va fer gaudir d’una 
bona estona petits i grans amb tot un seguit d’històries 
populars d’arreu del món que treia de la seva maleta. 
Què millor per passar aquest temps de fred i castanyes 
que una bona estona envoltats d’amics i contes?

Com podeu comprovar, hem estat treballant molt 
durant aquests mesos per tal 
de poder organitzar tot un se-
guit d’activitats per a tots els 
públics i gustos, però a més, 
cal que parlem de novetats. 
Si fa unes setmanes estrenà-
vem un nou espai per als més 
petits i petites de casa, aquest 
mes d’octubre ens ha arribat 
nou material de lectura per 
a la Biblioteca. Es tracta de 
diferents tipus de llibres: 
novel·la per adults, novel·la 
juvenil, acadèmics, il·lustrats 
per a infants, etc.

Per últim i no per això 
menys important, ans al 
contrari, el 18 de novem-
bre es va celebrar a la vila el 
“29è Premi Josep Lladonosa 
d’Història local dels Països 
Catalans”, la modalitat del 
qual es basa en els estudis 
d’història local dins l’àmbit de 
les terres de llengua catalana. 
El guanyador d’aquest any Primer i últim exemplar de la revista “Cercavila”
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

fou l’historiador Xavier Aguayo amb el seu treball “La 
immigració a la ciutat de Lleida durant el segle XX”.

Properes activitats a la Biblioteca
Durant les properes setmana, des de la Bibli-

oteca d’Alguaire seguirem programant i  or-

ganitzant noves activitats. Una de les més im- 
portants i que tindrà lloc ja al febrer de l’any 2019 
s’anomena “Biblioteques amb DO”. El projecte por-
ta la cultura del vi a les biblioteques públiques de 
Catalunya, un tret distintiu i autòcton amb el qual  
es vol subratllar l’arrelament de cada servei biblioteca-

Imatges d’algunes de les noves novetats de la Biblioteca
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

ri amb l’entorn al qual 
s’adreça.

Aquest projecte refor-
ça els recursos informatius 

sobre la cultura vitivinícola que ofereixen les biblioteques 
i els dinamitza a través d’un programa d’activitats cultu-
rals variades i per a tots els públics: rutes literàries entre 
vinyes, recitals de poesia, concursos de fotografia, hores 
del conte i d’altres, sempre amb el món del vi per tema.

Per últim, us animem a que estigueu atents i atentes a 
les nostres xarxes socials, ja que properament, us anirem 
anunciant més activitats de tots els colors per al proper 
any 2019.

ACTIVITATS DEL GRUP DE LECTURA
Els integrants del grup de lectura, segueixen igual 

d’actius que sempre i continuen amb la lectura de di-
ferents llibres de diverses temàtiques. Es reuneixen a la 
Casa Sociocultural d’Alguaire el primer dimarts de cada 
mes per comentar l’obra que llegeixen. Durant aquests 
mesos de tardor han gaudit d’obres com “Solitud” de 
Victor Català o “Tocats pel foc” de Manuel de Pedrolo.

Per altra banda, alguns membres del grup, van parti-
cipar el 17 de novembre de la ruta literària emmarcada 
en els actes de l’Any Pedrolo celebrada a Tàrrega i guiada 

per en Xavier Garcia, crític literari i estudiós de Pedrolo. 
Aquesta activitat, ens va oferir una visió aproximativa i 
lúdica a l’imaginari de l’escriptor i ens va permetre do-
nar sentit a les referències a l’espai urbà de Tàrrega en 
la seva obra.

El grup de lectura de la biblioteca ens reunim el primer 
dimarts de cada mes a les 19:00 h i comentem diferents 
tipus de lectures, especialment novel·les, però també 
poesia, teatre... Les sessions són gratuïtes i obertes a 
tothom de més de 18 anys. Pots inscriure’t o demanar 
més informació a la Biblioteca.

Per finalitzar, des de la Biblioteca Pública d’Alguaire, us 
volem desitjar unes bones festes a tots i totes, una bona 
nit de Cap d’Any i que el proper 2019 es compleixin 
tots els vostres reptes i somnis. Seguirem treballant per 
apropar la Biblioteca a Alguaire! Bones Festes!

El grup de lectura de la biblioteca ens reunim 
el primer dimarts de cada mes a les 19:00 h i 

comentem diferents tipus de lectures, especialment 
novel·les, però també poesia, teatre… Les sessions 

són gratuïtes i obertes a tothom de més de 18 anys. 
Pots inscriure’t o demanar més informació  

a la Biblioteca.
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Nadales

Verge de la Pau, Bernardino di Betto “Pinturicchio”, 1490 

L’ Ajuntament d’Alguaire desitja  
Pau a la terra als homes i dones de bona voluntat 

Bon Nadal 
Antoni Perea i Hervera, alcalde

Desembre 2018

Ajuntament
d’Alguaire
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Nadales

 
L’associació de veïns de 

la Mata de Pinyana… 

… us desitja Bones 
Festes! 

Tingues la felicitat suficient que et faci dolç
, prou 

entrebancs que et facin fort, la tristesa s
uficient que faci 

humà i prou esperança perquè siguis feliç! 

Nadales
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NadalesNadales

 
L’associació de veïns de 

la Mata de Pinyana… 

… us desitja Bones 
Festes! 

Tingues la felicitat suficient que et faci dolç
, prou 

entrebancs que et facin fort, la tristesa s
uficient que faci 

humà i prou esperança perquè siguis feliç! 
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Nadales
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Que cada nit sigui la nit més bella. 

Que aquest any nou porti pau a tot el món. 

Que cada nen neixi sota una estrella. 

És un desig i el volem per a tothom. 

                              
    Josep Thió – “És un desig”                             

                              

 

  

 

      BONES FESTES 

 

                         Nadal 2018 

 

 

 

            

                        Nadal 2018 
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El Club de Botifarra d’Alguaire us desitja:

Salut, alegria, rialles, amistat, diners i amor, 

Tot això amanit amb unes bones partides de botifarra.

Bon Nadal i Feliç 2019!
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El Club Patí Alguaire 

us desitja
 Bones Festes 

i pròsper 

Any Nou 2019

Nadales
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JUNTA LOCAL CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER

MARTA LLOVERA TOMAS

Diada solidària contra el Càncer 2018

El dia 14 d’octubre vàrem celebrar la segona edició de 
la Diada solidària contra el càncer d’Alguaire. Una jornada 
plena d’activitats per a grans i petits i que de nou va ser 
tot un èxit, tant en el nombre de col·laboradors com en 
la participació dels alguairencs.

La jornada va començar a les 9:00h del matí a la 
Plaça de la Sardana amb l’inici d’una Caminada Popular 
de 6 Km organitzada per l’Associació “Lo Makot”. Tot 
i que el temps no acompanyava, va comptar amb la 
participació de més de 70 persones. A la tornada hi va 
haver obsequis, fruita i aigua per a tots els participants. 
Un inici molt saludable!

A la Plaça La Sardana també va tenir lloc una Tirada 
de Bitlles organitzada pel Club de Bitlles d’Alguaire i es 
va muntar un Mercadet solidari on es podien comprar 
regals i productes artesans: ornaments, polseres, bosses, 
sabons naturals, artesania en patchwork, caixetes, etc, a 
preus molt econòmics. Durant tot el matí hi va haver am-
bientació amb música gràcies al grup “Som com Som”.

Per als més petits es va fer un taller de realització de 
punts de llibre i de pintura facial, i després els nens van 
poder gaudir de la representació d’una obra teatral per 
part del grup “Lo Treato”. Una delícia per als infants.

Al Camp Municipal d’Esports, a les 12h del migdia 

començava el partit 
entre el Club Esportiu 
Alguaire i el C.E. Be-
navent. El match va 
acabar amb empat 
a 1 i el Club va col-
laborar amb la diada 
aportant els benefi cis 
de la jornada.

A les 14h després 
d’accedir a l’Esbart 
Bell-Camp i situar-se 
tothom al seu lloc, el 
Santi Roig va donar la 
benvinguda als prop 
de 400 comensals i 
va convidar a l’Alcal-
de Il·lm. Sr. Antoni Perea i al Vicepresident de l’AECC, Sr 
Josep Casals a adreçar unes paraules als assistents abans 
del dinar. 

Durant la sobretaula, vàrem poder gaudir de la inter-
pretació de dues cançons per part de la Coral Bell-Camp 
sota la direcció del Sr Robert Faltús.

A continuació, varen succeir-ne tres actuacions sor-
presa. En primer lloc, el Sr. Antonio Domingo va llegir 
una poesia feta per ell especialment per la diada, que va 
ser molt emotiva. Immediatament després, sense previ 
avís, va aparèixer la Tuna per la porta del Casal. La seva 
interpretació va ser molt engrescadora, amb cançons 
conegudes per tothom i animant a la participació del 
públic. Tot un “revival”.

La tercera actuació sorpresa va ser a càrrec del grup 
“Havaneres de so nostre”, composat per voluntaris co-

Alguaire
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neguts per tots nosaltres. Ens van oferir un espectacle 
d’Havaneres fantàstic, alhora que en Miquel Turmo 
preparava rom cremat per als assistents.

En fi nalitzar l’actuació, el grup d’Havaneres va repartir 
coques a la cassola i rom cremat per a tothom i es va 
iniciar el sorteig dels regals pels assistents i de les tires 
del sorteig. Aquest any el nombre d’obsequis oferts per 
empreses i particulars va ser superior al de la primera 
edició i fi ns i tot hi va haver obsequis per als petits.

Finalment, la Presidenta de la Junta Local de l’AECC 
d’Alguaire, la Sra. Mª Àngels Cabezas va adreçar unes 
paraules d’agraïment a tots els voluntaris, col·laboradors 
i assistents i va convidar a tothom a cantar la cançó que 
és emblemàtica en la lluita contra el càncer, “Resistiré” 
del Duo Dinámico.

Els Amics de la Sardana d’Alguaire van concloure la 
Diada amb la interpretació d’un galop i una sardana de 
punts lliures dalt de l’escenari. Tot seguit, van convidar 
als assistents a ballar una sardana que va donar la volta al 
contorn de la pista del Casal. La gran sardana de germanor 

va ser un punt i fi nal fantàstic per a un dia molt emotiu.

El Club de Botifarra d’Alguaire també es va sumar a 
la diada organitzant un torneig el dia 26 d’octubre. Els 
benefi cis van ser lliurats a la junta de l’AECC.

La recaptació total de la diada va ser de 6003,40€. De 
nou es va repetir el gran èxit de la primera edició, mos-
trant que el nostre poble té una gran sensibilitat i ganes 
de col·laborar en la lluita contra el càncer. Aquests diners 
seran destinats íntegrament a les accions de suport als 
pacients i de recerca contra el càncer de l’AECC de Lleida.

La Junta Local de l’AECC d’Alguaire està molt agraïda 
a totes les entitats col·laboradores, als voluntaris, als as-
sistents i als que han fet aportacions d’una forma o una 
altra a aquesta causa. Tots heu contribuït a l’èxit de la 
diada. MOLTES GRÀCIES A TOTS!!

19 d’octubre Dia Mundial Contra el 
Càncer de Mama

En motiu del dia mundial contra el càncer de mama, 
l’AECC- Catalunya Contra el Càncer de Lleida va proposar 
que el nostre poble se sumés a la campanya #JO DONO 
LA CARA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA. Aquesta inicia-
tiva va tenir molt bona acollida per part de l’Ajuntament 
d’Alguaire i els establiments comercials, de forma que la 
setmana del 15 al 21 d’octubre vàrem poder observar 
que el Sagrat Cor estava il·luminat de color rosa i moltes 
botigues del poble estaven també decorades amb aquest 
color. Aquesta acció pretenia conscienciar i sensibilitzar a 
la població envers la incidència i la necessitat de la lluita 
contra el càncer de mama.

Els membres de la Junta de l’AECC estem molt agraïts 
per l’àmplia participació del nostre poble en aquesta 
nova iniciativa.

Podeu trobar informació sobre les activitats a través 
de Facebook: https://www.facebook.com/aecc.juntalo-
calalguaire.5 i de Twitter @AECC_Alguaire
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CLUB PATÍ ALGUAIRE
CERTIFICATS A ANDORRA

Després de la parada de l’agost, el dia 23 de setembre hi va haver certifi cats a Andorra. Van passar la categoria B 
la Carla Vinós i van aprovar el certifi cat de Xou, Eric Teixidó, Clàudia Sánchez, Laia Roma i Nerea Vives.

X COPA ALCOLETGE

Aquest any es va celebrar la X edició de la Copa Alcoletge on el CP Alguaire hi va participar amb 23 patinadors/
es. Van aconseguir pujar al podi els següents patinadors/es:

Ariadna Foix: 3a classifi cada categoria Certifi cat

Clàudia Sánchez: 1a classifi cada categoria A

Abril Martí: 2a classifi cada categoria D2

Sara Lloret: 2a classifi cada categoria D1
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LA CASTANYADA-HALLOWEEN

El 29 d’octubre vam celebrar la castanyada-halloween, tots els patinadors/es van venir disfressats de halloween a 
l’entrenament.

COPA DE LLEIDA

El 3 de novembre a Solsona es va celebrar la Copa de Lleida, un campionat on 
hi va participar la Nerea Vives i l’Aina Buira amb la categoria infantil. 

COPA CATALANA INICIACIÓ

La Gemma Biela i el Joel Vinós van participar al a Copa Catalana d’iniciació 2018 
celebrada a Reus el dia 17 de novembre. És un campionat on hi participen els 3 
millors patinadors de cada categoria d’iniciació de cada Territorial de Catalunya. 
En aquest cas, la Gemma i el Joel s’hi van classifi car com a primera i tercer en la 
categoria Certifi cat en la Final d’iniciació celebrada a Alguaire el dia 28 de juliol. 
Una gran experiència dels nostres dos patinadors en aquest campionat. 
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CERTIFICATS ALCOLETGE

Per acabar les competicions 2018, el dia 18 de novembre hi van haver els últims certifi cats de la temporada a 
Alcoletge. Van aconseguir el certifi cat:

D: Abril Martí, Sara Lloret, Júlia Muñoz, Maria Soupa i Laura Soupa

C: Abril Malla, Sara Casals i Jana Novell

B: Ènia González i Maria Garcia

A: Abril Roure i Laia Roma

Certifi cat: Ariadna Foix i Eric Teixidó

Xous: Ariadna Foix, Laia Roma, Gemma 
Biela, Gemma Cugota, Alba Farré, Cèlia 
Nogueras, Aina Buira i Núria Serés.



38 76

ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

AMICS DE LA SARDANA D’ALGUAIRE
ESTER LLOVERA THOMAS

NOVA EDICIÓ DEL CORRELLENGUA A ALGUAIRE

El passat 20 d’octubre vam celebrar una nova edició del Correllengua amb la 3a Gimcana per la llengua que aple-
gà prop de 60 participants en un recorregut per diferents places i espais del poble i que culminà amb la lectura del 
manifest i el berenar literari a la seu de l’Associació de Dones Merli. La jornada es completà amb un sopar popular 
seguit del concert ofert per Ksonronda amb cançons de gresca, taverna i sobretaula.
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MANIFEST DEL CORRELLENGUA 2018
Estimar la llengua és estimar la humanitat. 
Totes les llengües del món, igual que nosaltres, estan fetes de la paraula «junts». 
Teixides col·lectivament, preparades per enxarxar la bellesa, polides pacientment pel pas dels anys, amarades d’infi nit 

i d’història.
La nostra llengua és un tresor immaterial inquantifi cable. I viu amb cada paraula; com un estol d’ocells, com una abra-

çada d’aire. Imparable, riu avall.
Les paraules, igual que les idees, no es poden empresonar. Per molt que hi patim i per molt que ho intentin. Per molt 

que pugui semblar que algunes vegades ho aconsegueixen, és només un miratge, i no cal tenir por. Salvem de la por la 
nostra llengua. Que ja ha patit massa. Fem-ho decididament. Salvem-la de la nostra por, perquè ella, la nostra llengua, 
està completament salvada de nosaltres.

La llengua catalana, que ha navegat i navega amb el vent en contra, és aquí malgrat tots els embats del temps. És aquí 
perquè l’hem estimada quotidianament. L’hem envidada amb nosaltres. Somiem a través seu. És aquí perquè és humil i 
honesta. Està viva perquè és de la gent i de les cases. Viu perquè pertany al poble. Indestriable ja dels boscos i dels camps. 
D’aquest trosset de mar i de terra. Patrimoni horitzontal de tanta gent d’arreu.

Estimem-la bojament i no ens caldrà res més.
Procurem que sàpiga abraçar el demà. Que visqui com una casa amb les portes obertes. Que sàpiga comprendre als 

altres. Que sigui hospitalària. Que creixi amb calma com un arbre serè. Que sigui sempre un pont i mai una frontera.
Estimem-la bojament perquè només aquells que estimen són capaços d’emetre i compartir l’abast del seu amor. De 

fer-ne partícips als altres.
Si l’estimem bé no ens caldrà lluitar tant.
Que la lluita sigui només per no enfrontar-la a res ni a ningú.
Una llengua és tantes i tantes coses…
Omplim-la de cançons boniques que saltin murs. Omplim-la de gestos solitaris que arribin fi ns als confi ns del planeta. 

Omplim aquesta llengua d’un poble amic dels pobles. Omplim aquesta llengua d’una altra manera de fer. Salvem-la de 
l’Europa de les fronteres. Salvem-la de la Catalunya dels catalans excloents. Salvem-la de tanta i tanta brossa que tenim, 
també, a casa nostra.

Treballem perquè sigui la llengua d’un país amb veu de dona. Treballem perquè sigui la llengua d’un poble de pau. 
Barallem-nos perquè sigui la llengua d’un poble savi. Perquè sigui la llengua de la solidaritat. Perquè el català, un dia, sigui 
el so d’una manera de fer que ens faci sentir profundament orgullosos.

Avui, el català és la llengua d’una comunitat diversa, és ja la llengua de moltes mirades al món. La llengua d’uns Països 
Catalans amb una diversitat cultural preciosa. La nostra llengua, ara mateix, és un terreny de joc excepcional, un punt de 
trobada, un vincle entre cultures que cohabiten en aquest trosset de món feliçment heterogeni. Des de la sal del Mediterrani 
fi ns al boscatge terra endins. Des dels carrers fi ns als llibres. Dels somnis a les cançons.

Omplim-la del millor de tots nosaltres.
Estimem-la i no ens caldrà res més.
Celebrem-la a les places.
I que visqui el Correllengua!

Alguer Miquel
Correllengua 2018

El nostre agraïment a totes les entitats que ho han fet possible sota la coordinació de la Regidora 
d’actes culturals i festes, la Gemma Massana: Associació de Dones Merli, Batuca Petebé, C.E. Alguaire, 

Coral Ginestell, Esbart Bell-Camp, Escola Teresa Bergadà, Lo Treato, Penya Blaugrana i Amics de la 
Sardana d’Alguaire. Moltes gràcies També al Joan Inglés per les fotografi es.
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ASSOCIACIÓ CAMINADORS 
I CORREDORS “LO MAKOT”

NO IMPORTA EL CIM SINÓ EL CAMÍ

Les activitats d’aquesta temporada dins l’Associació 
de caminadors i corredors “Lo Makot”, han estat 
diverses i molt variades, també volem agrair la gran 
participació. Hem volgut fomentar les sortides per la 
natura, aprofi tant la climatologia d’estiu i tardor, pro-
posant diverses excursions per l’entorn, pics, caminades 
i bicicletades i també hem col·laborat juntament amb 
l’Ajuntament i altres entitats del poble en diferents actes 
culturals, sortides d’estiu,etc..que tot seguit detallarem:

“Passejada pel romànic”

Sortida d´estiu per tots els socis de “Lo Makot”, 
amb una ruta circular sortida de Barruera per veure les 
diferents ermites del romànic: església d´Erill Avall, Durro 
i Barruera. El 17 de juny vam sortir una trentena d’al-
guairencs direcció Barruera. L’inici a través d’un sender 
que ens duia a l’espectacular circuit de muntanya per la 

Vall de Boí on vam poder observar el patrimoni cultural 
de la vall. Va ser una sortida d’uns 11Km. on petits i 
grans van gaudir dels diferents paisatges. En fi nalitzar 
l’excursió ens vam dirigir tots junts a dinar a la fonda on 
ens van preparar un suculent menú de muntanya per 
tots els caminadors.

“Pedalada St. Joan a la Mata de Pinyana”

Enguany per gaudir més de la festa de St. Joan a part 
del sopar que va oferir l’Ajuntament a la Plaça de la Vila, 
des de l’associació vam organitzar una pedalada pel dia 
23 Juny fi ns a la Mata de Pinyana per rebre als ciclistes 
de la fl ama del Canigó. Els Veïns de la Mata ens van fer 
una visita guiada a l’ermita de St. Pere , ens van oferir un 
refrigeri i a l’arribada dels ciclistes vam emprendre el camí 
de tornada fi ns Alguaire. Volem agrair a l’excel·lentíssim 
Ajuntament d’Alguaire i als veïns de la Mata de Pinyana 
la seva gran implicació amb l’associació de caminadors 
i corredors d’Alguaire “Lo Makot” i la seva gran tasca 
per poder dur a terme aquesta activitat, sense ells no 
hagués estat possible.

“Sortides Juliol”

Res millor que aprofi tar els divendres d’estiu per fer 
sortides amb família i amics pels diferents camins del 
poble. Durant el mes de Juliol, l’associació conjuntament 
amb l’Ajuntament d’Alguaire i el grup “Cent peus” que 



42 76

ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

s’encarrega de la gestió de les a piscines municipals, hem 
organitzat un seguit de sortides.

La primera el divendres 6 de Juliol, des del recinte de 
les piscines i amb un gran nombre de caminadors/es, vam 
dirigir-nos a la Mata de Pinyana, passant pel darrera de la 
fàbrica, seguint pel costat del canal d’Aragó i Catalunya, 
una ruta d´1 hora i uns 4 km. Aproximadament. A l’arri-
bada entrepà, bany nocturn i sessió de cinema a la fresca.

La segona va ser una pedalada el 13 de juliol ens vam 
dirigir fi ns a Vilanova pel camí de Vimpela i retorn per 
les parcel·les de Vilanova fi ns les piscines on vam sopar, 
bany nocturn i sessió de cinema a la fresca, tot gràcies 
a la participació d’una trentena de nens/es d’Alguaire 
junt amb els seus pares, molt valents ja que la ruta tenia 
algunes difi cultats.

La darrera sortida el 27 de Juliol va tenir un gran èxit 
de participació amb més de 50 persones vingudes d’Al-
guaire i de les rodalies. Ruta circular pel camí de Vimpela, 
seguint per la canalització del canal d’Aragó i Catalunya 

i tornada pel camí de la Portella direcció piscines. Al 
fi nalitzar vam degustar una espectacular fi deuà que ens 
van oferir els membres del grup “Cent peus”. Des d’aquí 
volem agrair a tots els seus membres i treballadors, la 
gran tasca que han fet en l’organització de tots els actes. 
Moltes gràcies a tots els qui heu col.laborat i ens heu fet 
gaudir de l’estiu!!!

“Pujada al pic del Turbó”

Aquest juliol, per a tots els membres de l’associació 
de caminadors i corredors “Lo Makot” hem organitzat 
una sortida a un pic. El 29 de Juliol, ben matiners vam 
dirigir-nos camí d’Alguaire fi ns a Campo - Castejón de 
Sos fi ns arribar a la Múria on vam estacionar els vehicles. 
Més d’una trentena de membres de l’associació tant 
adults com infants valents i una distància de 14 Km. 
amb durada aproximada d’unes 6 hores i un desnivell 
de 1000metres. Vam passar un dia fantàstic.

El Turbó és un dels cims més inconfusibles dels Piri-
neus. Quan vam arribar a la Múria vam agafar les nostres 
pesants motxilles amb el dinar, beure i diferent avitua-
llament pel camí i vam començar la ruta amb el nostre 
guia local “l’Antonio, el sherpa” que ens va dur per un 
corriol molt marcat i costerut. Guanyant metres s’arriba 
a la collada del cap de muntanyeta on vam trobar una 
vista espectacular de la vall de St. Adrià. Després d’una 
parada més llarga per dinar dalt del la vall i refrescar-nos, 
vam continuar entre les imponents i escarpades parets 
de l’antiga glacera fi ns a trobar la carena que ens va dur 
al cim del Turbó. Una vegada allí i fet el reportatge foto-
gràfi c, vam emprendre el camí de retorn. Volem agrair 
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i destacar el fantàstic dia que vam gaudir tots i la gran 
tasca del nostre guia: GRÀCIES ANTONIO!!

“Cim del Montardo”

El passat 22 de setembre un grup de valents i valentes 
excursionistes de totes les edats van sortir d’Alguaire a les 
7.30h. direcció Arties per ascendir al cim del Montardo, 
cim de 2833 m. d’alçada, extraordinari mirador de la vall. 
De l’aparcament vam seguir el camí indicat vorejant la 
riba de l’Estany de Cavallers i pujant pels senders marcats 
anant descobrint el fantàstic paisatge que ens deixa la 
Vall d’Aran. Anàvem pujant i el grau d’inclinació aug-
mentava però els petits valents no s’aturaven i això ens 
donava força a tots per continuar gaudint de les vistes 
dels diferents llacs i boscos frondosos que trobem pel 
camí fi ns que arribem al refugi Ventosa i Calvell on vam 
aprofi tar per gaudir del seu entorn amb una excepcional 
panoràmica, on aprofi tem per parar a descansar i fer 
un mos. Alguns dels excursionistes es queden al refugi 
mentre els altres continuen fent camí fi ns arribar a un 
sender costerut que puja fi ns al cim rocós del Montardo 
on descobreixen la gran panoràmica de la vall: Arties, 
Aneto, Molieres, Port de la Bonaigua…. Vam passar un 
dia fantàstic i vam gaudir molt de l’entorn i esperem la 
propera amb il·lusió.

“Caminada contra el càncer”

Un dels actes solidari en el què hem participat l’asso-
ciació de caminadors i corredors “Lo Makot” ha estat la 
caminada del passat 14 d’Octubre , conjuntament amb 
l’Associació contra el càncer. Vàrem sortir de la Plaça La 
Sardana sobre les 9´30h, del matí amb un gran nombre 
de persones solidàries que ens van acompanyar a fer la 
ruta de 5 Km. per l’entorn del poble després d’haver fet 
la seva aportació econòmica per aquest act. En acabar, 
els organitzadors ens van obsequiar a tots els participants 
amb un lot de productes. Va ser una jornada fantàstica 
i molt solidària que fa la unió del poble i els seus valors. 
Gràcies a tots els participants!!!.

PRESENTACIO SAGRAT COR TRAIL
Un any més , estem començant a organitzar una de 

les fi tes més importants que prepara l’associació i que 
compta amb la gran col·laboració de l’excel·lentíssim 
Ajuntament d´Alguaire, Diputació de Lleida, entitats 
i empreses dels poble i un nombrós i agraït seguit de 
voluntaris que ens ajuda a dur a terme la “III Sagrat 
cor Trail” . Enguany volem anunciar des de la revista, 
que la data prevista per aquesta cursa i caminada per 
la serra d’Alguaire serà el dia 3 de febrer i una de les 
novetats d´enguany per a tots els socis de l´Associació 
caminadors i corredors “Lo Makot” serà el descompte 
en la inscripció en les diferents modalitats que presenta la 
cursa i l’adquisició de la samarreta per a tots els socis. A 
la pàgina web: lomakot.cat , anirem penjant les diferents 
novetats de la cursa, inscripcions, sortejos, col·laboradors, 
etc.., així com al Facebook:”sagrat cor trail”, on anirem 
veureu les fotografi es i novetats que anem introduint. 
Us animem a tots a participar i col·laborar en la “Sagrat 
Cor Trail”.

També volem presentar la samarreta de la Sagrat Cor 
Trail. Davant de la demanda per part dels socis de fer 
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una samarreta de l’associació, hem volgut fer-la conjun-
ta amb la cursa/caminada de la trail i oferir-la a tots els 
socis al preu de 10€. Tots els interessats podeu reservar 
la samarreta posant-vos en contacte amb l’associació a 
través del mail: lomakot@lomakot.cat o bé a qualsevol 
membre de la junta. Podem garantir talles fi ns el 30 de 
desembre.

Esperem que aquest tercer any de la cursa tinguem 
un gran èxit de participació, i que puguem comptar amb 
tots els col·laboradors i voluntaris un any més.

Recordem a tots els veïns que si voleu formar part 
de l’associació i gaudir de les activitats que presentem 
només heu d’escriure un mail a l’associació o posar-se en 
contacte amb qualsevol membre de la junta i s’informarà 
del procés.

Salut i cames.

Salvador Espinet

Associació Caminadors i Corredors d’Alguaire «Lo 
Makot» www.lomakotcat lomakot@lomakot.cat

25è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ 
DONES MERLI

7 D’OCTUBRE DE 2018

Durant la cercavila, acompanyades 
per la Batuka PeTeBé
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Decoració del 
Casal, 

en motiu del 
25è anivesari

Les germanes 
Oliva, apadrinant 
el pendó de 
l’Associació

ASSOCIACIÓ AMICS DEL PATRIMONI 
CULTURAL D’ALGUAIRE

L’Associació dels Amics del Patrimoni Cultural d’Alguaire, per l’elaboració d’un 
projecte, demanem l’aportació de fotografi es anteriors a l’any 2000 de cases i car-
rers del poble. L’associació, un cop escanejades, les retornarà als seus propietaris.

Les podeu enviar per correu electrònic a amicspca@gmail.com o bé lliurar-les 
personalment a algun membre de l’associació.

Moltes gràcies
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RACÓ DE CUINA
ELENA MUÑOZ GONZÁLEZ

JA QUE SOM A LES FESTES DE NADAL,

US PRESENTEM UNS PLATS DIFERENTS PER A AQUESTES FESTES!

Mini canelons de carbassó i llagostins

Entrant

Preparació: 20 minuts
Difi cultat: Molt fàcil

Ingredients:

1 carbassó
1 pastanaga
1 pebrot
8 cues de llagostí petites
Oli d’oliva 
Salsa de soja, sèsam torrat

Preparació:

Peleu i talleu la pastanaga i el pebrot a bastonets fi ns. 
Peleu les cues de llagostí. Preneu el carbassó i talleu-lo a 
làmines ben fi nes (una mandolina us ajudarà molt a fer 
aquesta tasca). Passeu-les  per la paella amb un fi l d’oli just 
que es daurin lleugerament . Reserveu-les. A la mateixa 
paella amb un raig d’oli, salteu la resta de verdura i les 
cues de llagostí. Afegiu un raig de salsa de soja, reme-
neu-ho bé i ho reserveu.  Barregeu-hi les llavors de sèsam. 
Estireu les làmines de carbassó i poseu en un marge una 
cullerada de verdura saltada. Emboliqueu-les formant 
uns mini-canelons.  Ho serviu. (si voleu, podeu clavar un 
escuradents per agafar-lo millor).
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Entrant

Preparació: 60 minuts
Difi cultat: Molt fàcil

Ingredients:

125 l d’aigua
50 gr de mantega
75 gr de farina
2 ous
100 gr de formatge crema per untar
100 gr de salmó fumat
1 culleradeta de mostassa 
Anet
Cebollí

Preparació:

Escalfar en un cassó l’aigua i la mantega amb una mica 
de sal. Quan arrenqui el bull, afegeix la farina i remou fi ns 
que la pasta es desenganxi de les vores. Aparta el cassó, 
deixa que es temperi i afegeix els ous mentre continues 
barrejant fi ns aconseguir una pasta suau. Pre-escalfa el 
forn a 200 ºC. Folra la safata del forn amb paper ence-
rat. Elabora petites porcions amb la massa. S’enforna les 
profi teroles durant 30 minuts fi ns que pugin i estiguin 
daurats. Treu-los del forn i deixa’ls refredar. En un recipient 
a part barreja el formatge crema, la mostassa i les herbes 
aromàtiques. Talla per la meitat les profi teroles, suca’ls 
amb la barreja que acabes de preparar i afegeix una tira 
de salmó fumat a cada un.

Profi terols amb salmó fumat i formatge crema
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Primer plat

Preparació: 2 hores
Difi cultat: Mitjana

Ingredients per a 4 persones:

500 g de patates
250 g de fi let de lluç 
1-2 cullerades de crema d’ametlla 
1-2 cullerades de salsa de tomàquet 
3 ous grans 
Sal marina, nou moscada i pebre negre mòlt

Acompanyament:
Varietat de fulla d’escarola, enciam, ruca, créixens, 
fl ors comestibles…
1 grapat de tomàquets cirerol
Tàperes en oli d’oliva verge extra
Tàrtar d’algues al natural
Julivert fresc picat
Oli d’oliva verge extra
1 llimona

Preparació:
Peleu les patates, talleu-les a daus grossos, renteu-les 

i bulliu-les amb aigua salada fi ns que s’hagin estovat. 
Salpebreu el peix, unteu-lo amb oli i cuineu-lo al vapor 
uns 4 minuts, que quedi poc cuit. Sobre una plàtera, 
esmicoleu-lo comprovant que no hi quedi cap espina. Es-
calfeu el forn a 160 graus. Escorreu les patates i xafeu-les 
amb un aixafapatates o passeu-les pel passapuré. Bateu 
els ous a punt de truita i incorporeu-hi, mentre ho reme-
neu, la salsa de tomàquet, la crema d’ametlles, el peix 
esmicolat i el puré de patates. Salpebreu-ho i ratlleu-hi 
nou moscada. Unteu un motlle amb oli, aboqueu-hi la 
barreja i cuineu-ho al bany maria dins el forn a 150 graus, 
entre 40-50 minuts. Aneu punxant per saber si ja és prou 
cuit: quan el punxó surti net, ja el podeu treure del forn. 
Deixeu-lo refredar en el seu bany i no el desemmotlleu 
fi ns a última hora, per evitar que es ressequi. Presenteu el 
pastís amb una amanida i acompanyat d’una maionesa 
de cúrcuma i llimona o una salsa saborosa tipus tàrtara 
de sèsam amb tàperes i llimona.

Pastís de peix

Cuixa d’ànec rostida
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Tortell de Reis 
per fer amb nens

Segon plat

Preparació: 5 hores
Difi cultat: Mitjana

Ingredients per a 4 persones:

4 cuixes d’ànec
500 g ceba fi gueres
6 dents d’all
1 taronja
Whisky
180 g aigua
Sal i pebre

Preparació:

Primer de tot repolim bé les cuixes d’ànec. Desprès 
en una cassola les daurem bé hi afegim la ceba i els alls 
tallats a làmines i la taronja a daus. Deixem coure uns 
15 min. a foc mig i hi afegim el whisky. Un cop l’alcohol 
s’hagi evaporat, afegim l’aigua. Quan arrenqui a bullir, 
posarem el foc al mínim, ho taparem i deixarem coure, a 
foc lent, durant 3 hores. De tant en tant s’ha d’anar girant 
les cuixes per tal que quedin ben fetes pels dos costats, 
un cop passat aquest temps deixem refredar el rostit i ja 
el tenim a punt per servir.

Aquesta recepta la podem variar segons el nostre gust! 
Només cal mantenir la cuixa d’ànec i a partir d’aquí el 
podem fer amb peres i ratafi a, amb salsifi ns… En cas que 
vulguem un guisat en comptes d’un rostit, quan tenim 
l’ànec ben daurat, el retirem de la cassola i fem un sofregit 
amb ceba, all i tomata, i desprès mullem amb un líquid 
(escudella, aigua, caldo de bolets…) , que arrenqui el bull 
i deixem coent unes tres hores i ja tenim la versió guisada!

Postres

Preparació: 1’50 hores
Difi cultat: Baixa

Ingredients per a 4 persones:

500 g de farina de força
200 g de llet
100 g de sucre
1 ou
60 g de llevat fresc
120 g de mantega
10 g de sal

Preparació:

En un bol, poseu la farina, la sal, el sucre, el llevat, l’ou 
i la llet. Barregeu-ho bé amb les mans 10 min, amb força. 
Incorporeu-hi la mantega freda, a daus. Continueu-ho 
pastant fi ns a tenir una massa llisa. La massa s’enganxa 
molt, però després d’una bona estona es va fent més dòcil. 
No us heu de desesperar. És la manera que us quedi un 
tortell molt tendre i suau. Deixeu-lo reposar uns 15 min. 
Emboliqueu una fi gura d’un Rei d’Orient i una fava amb 
plàstic fi lm. Emboliqueu una tassa ampla o un motlle rodó 
amb paper de forn i unteu el paper amb oli d’oliva. Estireu 
la massa fent un rul·lo. Poseu-hi la fi gura i la fava i feu la 
forma del tortell. Poseu el tortell, amb la tassa o el motlle 
al centre, sobre una safata de forn protegida amb paper 
sulfurat. Deixeu-lo fermentar 1 h, a 30 ºC. És ideal que 
fermenti tapat amb un drap, però heu de procurar que el 
drap no toqui la massa, perquè s’hi enganxaria. Acabada 
la fermentació, amb molta cura, pinteu el tortell amb 
ou batut i poseu-hi pinyons crus per sobre (que haureu 
deixat en remull 1 h). Coeu el tortell 15 min a 200 ºC, i 
ja el tindreu a punt.
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PÀGINA MUSICAL: AMAR I VIVIR
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Cançons d’avui i de sempre, per ballar i recordar… un bolero

De l’arxiu del mestre de música
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ASTURIAS TIENE REY Y PRINCESA
MARIA GLÒRIA NADAL ALOY

Este año celebramos el mil trescientos aniversario del 
reino de Asturias, cuna de la reconquista de España. En 
el año 718, creíamos que era el año en el que se libró la 
batalla de Covadonga. Leo recientemente en un artículo 
del historiador gijonés don Luís Suárez que según un es-
tudio, se libró el 28 de mayo de 722. Lo importante fue 
que el proclamado rey Pelayo se estableció como tal en 
Cangas de Onís a la que debemos mirar con la primera 
capital de la reconquista naciente en España. 

Poco nos importa que Pelayo fuera asturiano, gallego 
o cántabro o si pertenecía a la nobleza o no. Lo verda-
deramente importante es que Gijón ciudad, pasó de 
manos musulmanas a cristianas y que el pequeño reino 
tenía salida al mar.

Y ya que se habla de Gijón, ciudad en la que vivo 
desde hace más de cuarenta años y desde la que puedo 

decir, Cataluña mi natura, Gijón mi andadura y Gijón 
mi sepultura.

Debemos recordar que como consecuencia de la 
victoria de Pelayo en Covadonga, “Munuza”, el coman-
dante militar musulmán en nuestra ciudad, tuvo que 
abandonarla a toda prisa. Una céntrica calle de la ciudad 
lleva su nombre que yo lo confundía con el moro “Musa”. 

Gijón es la capital de la costa verde, perla del Cantá-
brico, cuna de Gaspar Melchor de Jovellanos. Y saltando 
ocho siglos atrás, a mediados del siglo XV, los reyes 
Católicos, al dar el título de nobleza a su sucesor, le 
nombraron príncipe de Asturias.

El rey Felipe VI siendo príncipe de Asturias, se casó 
con una asturiana y su primogénita Leonor es princesa 
de Asturias.

Con que en Asturias tenemos rey y princesa.

• Cuida tu imagen, arréglate como si fueras a una fiesta.

• No te encierres en la habitación o en casa, sal a la calle o al campo a pasear.

• Practica ejercicio físico.

• Lee.

• Evita actitudes y hechos de un viejo hundido.

• No a la cabeza abajo, la espalda encorvada, la mirada perdida, no nos favorece.

• No hables de tu edad.

• No te quejes de tus males reales o imaginarios.

• Sé optimista sobre las cosas que nos envuelven.

• Al mal tiempo pon buena cara.

• Se positivo y estate de buen humor.

• La vejez no es cuestión de años, sino de un estado de ánimo.

• Mira de ser útil a otros.

• Ayuda con una sonrisa, un consejo, un servicio, no te coloques un cartel de invisible.

• Trabaja con tus manos y con tu mente, haz lo que puedas hacer. El trabajo es una buena terapia.

• Mantén vivas y cordiales las relaciones humanas.

Todos estos consejos y otros que puedas añadir, nos ayudara a llevar más alegremente nuestra vejez.

SECRETOS PARA SABER ENVEJECER
AURELIO FERRÁNDIZ CALPENA



ACTUALITAT

52 76

PETITA ANTOLOGIA: REFRANYS
JESÚS GUAMIS HORTET

Una fl or no fa maig ni una gota fa raig.

A l’estiu, tota cuca viu.

Cal guardar per a demà gana i pa.

Val més morir d’un tip, que de gana.

Menjar molt i pair bé, no pot ser.

Mentre hi haurà burros, hi haurà que anirà a cavall.

Un bon dinar fa de bon esperar.

Una cosa es predicar i l’altra donar blat.

La consciencia és més sàvia que la ciència.

No es fa olla bona amb aigua sola.

On hi ha amor, hi ha dolor.

Al pot petit hi ha la bona confi tura.

El qui maltracta als vells serà maltractat com ells.

Sap més un boig a casa seva que un savi a la dels altres.

A la casa en què es treballa mai no hi falta pa ni palla.

Llop amb llops, no es mosseguen.

A casa de l’amic necessitat, ves-hi sense ser cridat.

No hi ha carn sense os ni peix sense espines.

Qui no té un all té una ceba.

Més val un té que dos te’n donaré.

Qui jeu i no treballa, molts cops, badalla.

Qui vulgui peix que es mulli el cul.

Qui mai no riu mai no viu.

El bou per la banya, l’home, per la paraula.

L’avar és com el porc, no s’aprofi ta fi ns que és mort.

Bo és donar un consell, però millor el remei.

Mira’t a tu i no diràs mal de ningú.

Els uns patim, els altres patam i tots petem.

POESIA

SÀPIGUES, COMPANY

Si no vols ser esclau

del podrit diner,

del poder d’un sol,

o del poder de tots,

fes-te abans esclau

de les teves mans

i del teu cervell

a profi t de tu,

a profi t dels teus,

a profi t del món

tot depèn tu

i de cadascú.

Pere Quart

Bones festes nadalenques.

A reveure…
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Plaça Església, 21 · 25125 Alguaire
Tel. 973 75 60 06 · Fax. 973 75 68 37

ajuntament@alguaire.cat
www.alguaire.cat

Ajuntament d’Alguaire


