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Ajuntament
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Àrea de Promoció Social i Cultural
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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 dimarts 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. 
 Dilluns tancat per descans setmanal

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

Encetem el 2019 amb el número 7 7 de la revista. 

Esperem, com sempre, que el seu contingut sigui 

del vostre interès i que totes aq
uelles aportacions que 

s’hi fan referents a Alguaire, us agradin.

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

AMOR NEGAT
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Com un nou nat, dejú de la llet de la mare,
busca amb els llavis verges, els pits encara eixuts,

jo tinc set de la font que no s’ha obert encara.
m’has embruixat, amb l’ànima dels absoluts.

Tal vegada és el preu de la nostra grandesa 
aquest dolor de voler abraçar-te en el buit,

de sentir com un no res de la meva vida
com un arbre del que no puc abastar el fruit.

I endevinar amb el cor, invisible i segura,
la claror d’un amor encara no desmentit,
enllà del mur extrem de la nostra mesura,

com es trenquen les ales dels ocells en la nit.

Tota la meva vida t’estimaré
encara que això no sigui vida,

això és viure caminant a cegues,
amb els ulls afamats d’aquest amor que tu em negues.

ANDANDO POR LOS CAMINOS
MANUEL LUQUE MORENO

Si tú me vieras, 
andando por los caminos de Alguaire 

como un perro perdido, 
para poder pasar el tiempo 

y no pensar cuando estabas conmigo.

Si me quedo en casa
no hago más que pensar,

pero si salgo a la calle,
acabo pensando igual.

No sé qué hacer para no pensar tanto
y es que no lo puedo remediar, 

que le voy a hacer si la quería tanto
creo que siempre la estaré mentando.

No sé si con el tiempo yo la podré olvidar
pero me parece que eso nunca pasará.

ni yo quiero que me pase,
porque la quiero recordar

mientras viva en éste mundo,
no la quiero olvidar.

Y esto que os digo
os lo digo de verdad,

yo nunca la olvido
y nunca me cansará.
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EL CONVENT DE LES MONGES 
SANTJOANISTES D’ALGUAIRE (I)

XAVIER BAÑERES I VICENT LLADONOSA

Introducció

Amb motiu de les excavacions que s’estan fent a l’an-
tic convent del nostre poble vam considerar la necessitat 
de recuperar alguns textos sobre el Monestir Santjoanista 
i publicar-los al Cercavila. Intentem posar el nostre petit 
gra de sorra en aquest tema, important per a Alguaire, 
per si poden facilitar al lector una millor coneixement del 
que va ser el monestir. Ens hem basat en el llibre «Història 
de la Vila d’Alguaire i el seu Monestir Santjoanista» de 
Josep Lladonosa i Pujol i de la petita obra «La Sagrada 
Soberana e Ínclita Orden Militar de San Juan de Jerusalen 
(Orden de Malta) y sus Monasterios Religiosos en España» 
També ens basarem i transcriurem documentació de la 
Viquipèdia –L’enciclopèdia lliure– i d’altres publicacions 
que ens donin informació sobre el tema.

Marquesa de Cervera

Nota: En aquesta cas Marquesa és un nom de dona. No 
signifi ca cap títol de noblesa.

Marquesa de Cervera (segle XIII-1268) fou una priora, 
fundadora del monestir d’Alguaire. Filla de Ramon de 
Cervera, senyor de Gebut i Algerri. Va contraure matrimo-
ni amb el cavaller Guillem de Guàrdia, senyor del castell 
de Guardiolada, que va morir abans de 1245. La casa de 
Cervera estava emparentada amb alguns dels llinatges 
més importants de la Catalunya del moment, inclosa la 
casa comtal d’Urgell i la família reial (l’avi de Marquesa, 
Ponç de Cervera, es va casar amb una fi lla del comte de 
Barcelona Ramon Berenguer III i de la comtessa Dolça 
de Provença) Després d’enviduar, Marquesa manifestà la 
seva inclinació per l’orde de l’Hospital de Sant Joan, fet 
que la va portar a prendre’n l’hàbit, juntament amb la 
seva fi lla Gueralda de Guàrdia, o de Cervera, i altres cinc 
senyores nobles (Ermesendis de Castellnou, Marquesa 
de Rajadell, Ermesendis d’Odena, Elicsendis d’Alentorn i 
Ermesendis d’Ofegat).

El capítol general de dignataris, comanadors i cava-
llers de l’orde de l’Hospital es reuní el 1250 a Osca, on 
decidiren cedir a aquest grup de senyores la comanda 
d’Alguaire per poder-hi fundar un monestir de religioses 
hospitaleres. Aquest quedaria sotmès al Castell d’Am-

posta (seu de l’orde dels hospitalers a Catalunya), tot i 
tenir un preceptor al castell d’Alguaire. L’opció triada fou 
Alguaire per les seves petites dimensions, front al caràcter 
més bulliciós de Cervera. Tot i això, les religioses encara 
hagueren de viure a la Segarra fi ns al 1264, mentre es 
construïa el monestir. Quan la fundadora va morir (l’1 de 
maig de 1268), el priorat tenia prou béns per mantenir 
una comunitat superior a les trenta persones. La seva fi lla 
Gueralda seria la segona priora del monestir. Marquesa 
de Cervera també va impulsar la restauració de l’antiga 
església de Santa Maria (als afores d’Alguaire) que ales-
hores es dedicaria a la Mare de Déu del Merli.

Referència: Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure. Internet.

Gueralda de Guàrdia i de Cervera

Gueralda de Guàrdia i de Cervera (Segarra, segle XIII - 
Alguaire 1285) fou una religiosa catalana, priora del 
monestir de Santa Maria d’Alguaire. Filla de Marquesa 
de Cervera, fundadora i primera priora del monestir de 
monges santjoanistes d’Alguaire (1250-1268) i del cava-
ller Guillem de Guàrdia, senyor del castell de Guardiolada, 
el qual va morir abans de 1245… A la mort de Marquesa 
de Cervera (1268), Gueralda esdevingué la segona priora 
del monestir, continuant l’obra d’organització i de conso-
lidació del convent impulsada per la seva mare. Durant el 
seu priorat es van començar a plantejar algunes tensions 
amb el castellà d’Amposta (on hi havia la seu de l’orde 
hospitalera a Catalunya) i es va plantejar la possibilitat 
d’establir una baronia santjoanista a Alguaire, tot i que 
no se n’assoliria l’estatut fi ns al 1330. Gueralda va morir 
entre el 18 de setembre i el 10 d’octubre de 1285 i fou 
substituïda per Sibília d’Oluja (1285-1294).

Referència: Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure. Internet.

Ramon de Cervera (senyor de Gebut)

Ramon de Cervera fou un noble del llinatge dels Cer-
vera i de la branca de Gebut i Algerri probablement, fi ll 
de Guillem II de Cervera i de la seva muller Ermessenda, 
de llinatge no conegut. Fou pare de Jaume de Cervera 
(senyor de Gebut), Guillem de Guardiolada, casat amb 
Marquesa, i Ramon de Guardiolada. Ajudà el llinatge dels 
Foix contra el comte Ermengol VIII d’Urgell (1198), però 



5 77

sofrí una gran derrota a la Batalla d’Agramunt (1202), 
veient-se forçat a signar un conveni a Lleida l’any 1203. 
Posteriorment es convertí en defensor de l’Aurembiaix 
d’Urgell… L’any 1226 s’uní a la facció nobiliària del lli-
natge dels Montcada en contra del llinatge dels Cardona. 
Finalment, el 1236 participà en el Conveni de Tàrrega 
morint poc temps després i sent soterrat al Reial Monestir 
de Santa Maria de Poblet. 

Referència: Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure. Internet.

Banu Qasi (Kasi)

Josep Lladonosa i Pujol a la pàgina 25 del seu llibre 
indicat, diu: «Alguaire, una ciutadella musulmana del 
segle X. Aparició dels regs en la comarca»: Quan els 
àrabs es feren forts en l’antic castrum romà i edifi caren 
la ciutadella o Suda sobre el lloc abandonat del Merli, 
ja feia gairebé dues centúries que a Lleida manaven els 
Banu-Kasi. Gairebé sempre rebels a l’Autoritat dels Emirs 
de Córdova…

Referència: Història de la Vila d’Alguaire i el seu Monestir 
Santjoanista. Josep Lladonosa Pujol. Pàgina 25.

Qui eren els Banu Qasi?

Banu Qasi, Beni Casio Banu Musa (en àrabe, ) fue una 
importante familia muladí cuyos dominios se situaron en 
el valle medio del Ebro entre los siglos VIII y X, durante 
la pertenencia de esta región a la Hispana musulmana. 
Descendían del conde Casio, un noble visigodo que 
gobernaba la región del norte de España comprendida 
aproximadamente entre Tudela, Tarazona, Ejea de los 
Caballeros y Nájera. El personaje que da origen al linaje 
se ha creído ver en un conde hispanogodo llamado 
Casio, que al producirse la conquista musulmana del 
reino visigodo, se convirtió al Islam y se hizo vasallo de 
los Omeyas a cambio de poder conservar sus dominios 

(hacia el año 713). De ahí el nombre de la familia, Banu 
Qasi: ‘hijos de Casio’.

Nota: Un cristià convertit a l’islam es coneix com «Muladí»

Referència: Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure. Internet.

Josep Lladonosa Pujol al llibre citat i a la pàgina 52 diu «El 
nou cenobi s’edifi cà, com hem dit, dins la poderosa ciutadella 
dels Banu-Qasi»

Comanadores de Sant Joan de Jerusalem

Les Comanadores de Sant Joan de Jerusalem, Hospi-
taleres, Comanadores Santjoanistes o Monges de l’Orde 
de Malta són un orde monàstic de vida contemplativa, 
branca femenina de l’orde militar de l’Hospital de Sant 
Joan de Jerusalem, avui Orde de Malta. El seu nom ofi cial 
és Comanadores de l’Orde Hospitaler de Sant Joan de 
Jerusalem, Monges de l’Orde de Malta i les seues sigles 
son S.M.O.M. Altres historiadors sostenen que l’origen 
de l’orde actual, contemplatiu, és al primer monestir de 
monges santjoanistes dedicades a la vida contemplativa, 
que fou el de Sixena (Villanueva de Sigena, Osca), fundat 
el 1188 per la reina d’Aragó Sança de Castella i de Polònia, 
esposa d’Alfons el Cast. Per això, es considera aquesta 
reina com a fundadora de l’orde. Ella mateixa hi professà 
i en fou priora, dictant la regla que després serviria de 
model per a altres monestirs. El papa Celestí III aprovà la 
fundació i li donà la Regla de Sant Agustí el 1195.

Referència: Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure. Internet.

L’hàbit de l’orde de Sant Joan de Jerusalem

L’orde de Sant Joan de Jerusalem (conegut també com 
l’orde dels Germans Hospitalers, orde dels Cavallers Hos-
pitalers, orde Hospitaler o orde de Malta) va ser un orde 
militar i religiós fundat per ajudar pelegrins que viatjaven 
a Terra Santal al segle XI. Més tard va tornar-se en un cos 
armat que va adquirir gran fama per les fetes bèl·liques 
en les quals va participar. El seu nom complet és Sobirà 
Orde Militar i Hospitaler de Sant Joan de Jerusalem, de 
Rodes i de Malta. L’orde adoptà la regla de sant Agustí, 
l’hàbit negre i una creu de drap blanc amb vuit puntes, 
les vuit benaurances.

Les monges tenien el seu hàbit format per: Túnica 
vermella amb la creu de vuit puntes, blanca, a l’esquer-
ra, capa i vel negres (primeres comunitats de Espanya). 
Túnica, vel i capa negres amb creu blanca al pit (França, 
Malta, Itàlia).

Referència: Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure. Internet.

A la fi gura 1 podem veure el cas exposat del que po-
dria ser una túnica vermella amb la creu de vuit puntes 
blanca de l’orde.

Figura 1. Creu blanca sobre fons vermell de l’Orde 
de Sant Joan de Jerusalem.
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També trobem una referència a l’apartat 136 del lli-
bre «Museu Diocesà de Lleida. Exposició Pulchra» sobre 
la caixa funerària d’Isabel d’Aragó on diu: «La segona 
religiosa apareix pintada a l’extrem del llit virtual de la 
jacent, amb idèntica indumentària, hàbit marró, toca 
blanca i capa negra sobre la que destaca la creu blanca, 
característica de les monges santjoanistes…»

Referència Museu Diocesà de Lleida. EXPOSICIÓ 
PULCHRA. Centenari de la creació del Museu. 1893-
1993. Edició a cura de Ximo Company, Isidre Puig i Jesús 
Tarragona. Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura. Apartat 136.

En un segon llibre: Història de Lleida – Baixa Edat 
mitjana de Joan J. Busqueta i a la pàgina 249, trobem la 
fi gura de la caixa sepulcral de Francisquina d’Erill i Castro 
(c. 1494), procedent del Reial Monestir de Santa Maria 
de Sixena (Osca) que s’indica a la fi gura 2.

Referència: Història de Lleida – Baixa Edat mitjana. Autor 
Joan J. Busqueta. Pàgina 249.

Aquestes observacions sobre els colors de la creu de 
l’hàbit, segurament s’haurien de tenir en compte i revisar 
els símbols que hi han en diverses informacions properes 
a nosaltres i poc coincidents amb el símbol original. 

BIBLIOGRAFIA

«Historia de la Vila d’Alguaire i el seu Monestir Santjoanista» 
de Josep Lladonosa i Pujol. 

Història de Lleida - Baixa Edat mitjana de Joan J. Busqueta. 

Museu Diocesà de Lleida . EXPOSICIÓ PULCHRA. Centenari 
de ka creació del Museu. 1893-1993. Edició a cura de Ximo 
Company, Isidre Puig i Jesús Tarragona. Generalitat de Catalu-
nya. Departament de Cultura. 

Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure. Internet.

Hem de destacar també l’excel·lent treball de divulgació que 
la Universitat de Barcelona ha fet amb el treball Projecte Paisat-
ges Espirituals que podeu trobar a Internet. Cal que indiqueu 
a la fi nestra de Google: Projecte Paisatges Espirituals Monestir 
d’Alguaire. Un cop fet l’anterior busqueu la pàgina: Monestir 
femení santjoanista d’Alguaire-Universitat de Barcelona.

Figura 2. Caixa sepulcral de 
Francisquina d’Erill i Castro (c. 1494).

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 28 de maig de 2019.



7 77

ELISENDA DE MONTCADA (1)
PERE TERRADO

Elisenda de Montcada, benefactora del Mones-
tir, va fer construir la capella dels sants apòstols 
a l’església de la Mare de Déu d’Alguaire.

Amb la publicació d’aquest article, torno a interrom-
pre la sèrie d’articles referits a les antigues basses d’Al-
guaire. El motiu és per l’interès amb què m’han suggerit 
els amics Vicent Lladonosa, de cal Josep del Polo i Xavier 
Bañeres, de cal Civit, que davant de l’eventualitat que 
s’aturessin les excavacions arqueològiques, que es fan 
cada estiu al clos del monestir, seria convenient d’escriure 
sobre aquest fet per tal de cercar opinions favorables a 
la seva prossecució.

Però com que no sé com ha anat el procés de les 
excavacions, ni si s’ha trobat alguna altra cosa a més de 
deixar al descobert les pedres de la base de l’església de 
la Mare de Déu d’Alguaire, no en puc dir res, els vaig dir 
però que escriuria alguna cosa sobre el monestir i aquest 
article es la meva aportació.

Remarquem la importància de prosseguir les excavaci-
ons per poder veure in situ a més de la resta de l’església 
i el cementiri que hi tocava, el lloc on eren el claustre i 
la cisterna, l’edifi ci del priorat, les cases de les religioses, 
la presó i totes les altres dependències del monestir. A 
més d’aixecar-ne el corresponent plànol.

Informacions posteriors ens diuen que s’han solucio-
nat els problemes que hi havia per a la continuïtat de les 
excavacions. No obstant, continuem l’article.

La primera vegada que vaig llegir el nom d’Elisenda 
de Montcada vinculada al monestir d’Alguaire vaig res-
tar desconcertat, perquè ¿què hi tenia a veure la reina 
Elisenda de Montcada, que fou la quarta i darrera muller 
del rei Jaume II el Just, d’Aragó i Catalunya, la qual fundà 
el reial monestir de Santa Maria de Pedralbes, sota la 
Regla de Santa Clara. Doncs no res. Resulta que foren 
dues persones diferents.

La reina Elisenda era una Montcada per consangui-
nitat i l’Elisenda benefactora del monestir d’Alguaire ho 
era per afi nitat. És a dir, la primera era una Montcada 
perquè son pare era Pere Ramon de Montcada i d’Abarca 
i sa mare Elisenda de Pinós. Afegim només de passada 
que la reina Elisenda era natural de la nostra comarca del 
Segrià, concretament d’Aitona.

L’Elisenda a la qual ens referim era una Montcada 
per afi nitat, ja que fou la muller en primeres núpcies de 
Guillem Ramon de Montcada i d’Abarca, i per tant, fou 
tia de la reina Elisenda. Recordem que antigament i fi ns 
al segle XIX en contraure matrimoni la dona perdia el 
seu cognom patern i prenia el del seu marit i en cas de 
convenir fer ús del cognom patern es posava en segon 
lloc, cosa que no era habitual perquè de cognom, només 
se n’escrivia un.

Qui era doncs l’Elisenda vinculada al monestir d’Al-
guaire? El seu cognom patern era Queralt. Era fi lla de 
Pere II de Queralt, conegut també com a Pere de Timor, 
ja que aquests Queralt provenien del llinatge Timor, i fi lla 
de Berenguera de Cervelló. Per tant, tal com entenem 
actualment els cognoms, eludint que actualment es pot 
posar als nadons primer el cognom de la mare i com a 
segon cognom el del pare, el seu nom de soltera com-
plet era Elisenda de Queralt i de Cervelló. En contraure 
matrimoni en primeres núpcies passa a dir-se Elisenda 
de Montcada i en enviduar i contraure segones noces es 
digué Elisenda de Puigverd.

És estrany que després d’enviduar en segones núpci-
es, es tornes a dir Elisenda de Montcada, ja que el més 
corrent és que s’hagués dit “Elisenda de Puigverd, en pri-
meres noces Montcada”. Podria ser degut que del casori 
amb Guillem Ramon de Montcada tingué descendència 
i del casori amb Berenguer Puigverd no.

Relació dels familiars propers d’aquesta Elisenda. 
Anteriorment ja hem vist qui eren els seus pares. Ella cita 
al seu testament, com a germans seus Agnès de Queralt, 
que fou monja i després priora del monestir d’Alguaire, 
el seu germà Pere III de Queralt, que fou l’hereu i conti-
nuador de l’estirp i la seva germana Gueralda de Queralt, 
que fou religiosa del monestir de Vallbona de les Monges. 
Però Armand de Fluvià, segons la genealogia que publicà 
dels Queralt i els Timor (GEC, 1978, vol. 12, p.234-235) 
en total ressenya deu germans les dues germanes i el 
germà que acabem de citar més els sis germans següents: 
Guillema, monja del monestir de Sant Pere de les Puel·les; 
Berenguer de Timor, que fou senyor de Timor; Jaume, 
que fou clergue; Berenguera, que era monja del monestir 
Santa Maria de Bonrepòs; Guillem, sense cap referència; 
i possiblement un germà bord.
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Ja hem dit que en primeres noces fou la muller de 
Guillem Ramon de Montcada i d’Abarca, senyor de Seròs, 
Faió, Almatret i Mequinensa, amb el qual tingué una 
fi lla que li posaren de nom Berenguerona, com la seva 
àvia materna. En segones noces va contraure matrimoni 
amb Berenguer de Puigverd, amb el qual no consta que 
tingués descendència.

La seva fi lla Berenguerona de Montcada i de Queralt, 
va contraure matrimoni amb el noble Guillem d’Entença, 
amb els quals Elisenda, llur mare i sogra respectivament, 
va tenir una discòrdia per causa del dot i esponsalici que 
tenia sobre el castell de Mequinença, per dirimir la qual 
ambdues parts elegiren àrbitre el noble Pere de Queralt. 
Elisenda, el dia 28-8-1297, ja vídua també de Berenguer 
de Puigverd, nomenà procurador a Ramon Pere, ciutadà 
de Lleida, per assistir a l’arbitratge, (Alturo, 2010, doc. 
287).

Encara que aquests Queralt també tingueren religioses 
al monestir de Vallbona de les Monges i al monestir de 
Bon Repòs, estigueren especialment vinculats a l’orde 
de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem i encara més 
concretament a la comanda del monestir de Santa Maria 
d’Alguaire, d’això n’exemplifi quem dues mostres prou 
rellevants.

Trobem que, el dia 15-4-1289, fra Arnau de Queralt, 
com a comanador d’Alguaire i de Cervera, d’acord amb 
els altres frares de la casa de Cervera, establí a Gener de 
Valls, el quart i la vinya que fra Berenguer d’Almenara, 
que fou Castellà d’Amposta li havia donat; era situat al 
terme de Cervera, cap al mas de Vergós, per un cens 
anual de 20 sous barcelonesos de tern, pagador el 15 
d’agost, confessant haver rebut d’entrada 40 de dits sous 
(Alturo, 2010, doc. 252).

Domna Agnès de Queralt, germana d’Elisenda, fou 
monja i posteriorment priora del monestir de Nostra 
Senyora d’Alguaire. L’any 1266 ja apareix com a religiosa 
del monestir en un document de data 2 de setembre 
quan la primera priora d’Alguaire Gueralda de la Guàrdia, 
confi rmà les donacions a favor de l’orde de l’Hospital de 
Sant Joan de Jerusalem de tots els béns heretats de son 
pare Guillem de la Guàrdia (Alturo, 2010, doc. 113); i 
l’any 1299 la trobem ja com a priora del monestir, que 
ho fou fi ns l’any 1310, en un document amb què fra 
Guillem de Rubí, ex comanador d’Alguaire i aleshores 
comanador de la casa d’Avinyó del mateix orde, es donà 
per ben pagat de tots els deutes (Alturo, 2010, doc. 285).

Elisenda de Queralt, altrament Elisenda de Montcada, 
va fer testament, document essencial d’aquest article, als 
idus d’octubre de l’any de l’encarnació de Crist de 1305, 
és a dir, el dia 15-10-1305, al qual nomenà marmessors a 

Pere Ramon Pere cosí germà seu i a Pere Arnau de Cerve-
ra, d’acord amb la seva germana Agnès de Queralt, priora 
del monestir de Nostra Senyora d’Alguaire i el dominic 
fra Pere Ferrer, el seu confessor, de l’orde de Predicadors, 
per distribuir els seus béns en la forma disposada.

Construcció de la capella dels Sants Apòstols 
i altres obres.

Elegí sepultura al monestir d’Alguaire, a la capella que 
havia fet construir, situada prop de l’altar de les Santes 
Verges, que era entre la capella i el cementiri de l’església, 
prop del predit altar i s’hi fes el monument de pedra –amb 
aquesta paraula monument no sabem si es refereix a la 
seva tomba o a l’altar de la capella o a ambdues coses 
juntes–, la coneguda de la Priora del monestir d’Alguaire, 
per traslladar-hi els seus ossos i en dites parets de pedra 
es fes el monument al costat de la porta del cementiri 
amb la clausura i que a la paret s’hi fes una fi nestra per 
il·luminar la capella i l’altar de les Santes Verges predites. 
El nom de Santes Verges es refereix a la devoció de les 
“Onze Mil Verges”.

També disposà que les obres de la casa que era al 
costat del cap de l’escala de pedra que pujava a la capella 
de Sant Salvador es cobrís l’escala amb volta de pedra, a 
les seves expenses. Pel que llegim, aquesta capella estava 
elevada ja que s’hi pujava amb unes escales que entenem 
situades entre l’església i la casa del costat, i la capella 
estaria situada damunt de la casa o damunt de l’església.

Fins ací les referències que hem trobat sobre la 
construcció de la capella dels Apòstols i del cobriment 
de les escales que pujaven a la capella de sant Salvador. 
Sobre aquesta capella fem un incís per comentar que 
segurament la va fer construir la seva germana Agnès 
de Queralt, priora d’Alguaire, ja que l’Elisenda va fer 
un llegat de deu sous per dos ciris o brandons perquè 
cremessin en honor de Corpus Christi, cantar les matu-
tines i el Te Deum Laudamus, a l’altar de Sant Salvador, i 
afegeix, de la capella de madona Agnès de Queralt, amb 
el qual li atribueix la pertinença i probablement també 
la construcció, atès que parlem de l’any 1305. A més, la 
priora Agnès de Queralt, va instituir-hi la capellania sots 
invocació de Sant Salvador o de Tots els Sants. (AMMA 
A.2, C.9, Llibre 34, s/f.)

Institucions que fundà al monestir d’Alguaire.

Instituí i assignà de capellà a la seva capella dels Sants 
Apòstols, a Bernat Botet, clergue, per al qual assignà 160 
sous jaquesos censuals anuals perpetus, per a les seves 
necessitats, i les dels capellans successors en dita capella, 
a percebre dels 500 sous jaquesos censuals anuals que 



9 77

rebia dels frares de la Milícia del Temple del castell de 
Torres de Segre.

Igualment fundà una altra capellania en honor de 
Déu i la gloriosa sempre Verge Maria i de les Santes 
Onze mil Verges a la seva predita capella sots invocació 
de les santes Onze Mil Verges, amb la mateixa dotació 
de 160 sous jaquesos i de la mateixa procedència, per 
un capellà idoni de bona fama que celebrés els ofi cis 
divins per la seva ànima, les dels seus parents i de tots 
els fi dels difunts.

Remarcant que volia que dits preveres celebressin 
ofi cis per a la seva ànima i la dels seus parents Guillem 
Ramon de Montcada, el seu difunt marit, per Pere de 
Queralt, quòndam el seu difunt germà.

Llegà 50 sous jaquesos més per a ciris o brandons i 
candeles per il·luminar nit i dia dita capella; més 20 sous 
per a l’oli de 5 llànties per cremar nit i dia a l’altar de tots 
els Sants Apòstols, i per a l’oli de dues llànties per cremar 
també nit i dia a l’altar de les santes Onze Mil Verges, 
de la seva predita capella. D’aquest llegat es desprèn 
que la capella que va fer construir hi havia dos altars, el 
dels Sants Apòstols segurament amb la seva tomba, que 
també va fer construir, i l’altar de les Onze Mil Verges 
que ja estava construït.

També deixà 20 sous jaquesos perquè els dies de la 
festivitat de Santa Maria del 6 al 8 de setembre, la festa 
de tots els Sants Apòstols i la de les santes Onze Mil Ver-
ges, s’il·luminessin amb solemnitat amb ciris i candeles.

Fem un breu incís per comentar la devoció de les Onze 
Mil Verges, encara que ja fa molts anys que l’Església la 
suprimí del calendari romà i només se celebra als llocs 

on la devoció era molt tradicional. La història o llegenda 
es va iniciar amb uns ossos trobats en un cementiri de 
Colònia (Alemanya) devers 1106, d’unes quantes noies, 
entre dues i onze, que foren martiritzades. Aquesta relació 
està vinculada amb Santa Úrsula que era de Cornualla 
(Anglaterra), que acompanyada d’unes amigues seves 
verges, va fer un viatge a Roma per contraure-hi matri-
moni. De tornada a Anglaterra en arribar a la ciutat de 
Colònia foren capturades pels huns i martiritzades. El fet 
de ser onze mil verges, sembla que fou un error d’escrip-
tura, ja que uns diuen que el nom d’una de les donzelles 
martiritzades es deia en llatí Undecimilia, i van confondre 
el nom amb la quantitat onze mil. Altres diuen que l’error 
prové de les abreviatures llatines XI. M. V. que volent dir 
“Onze Màrtirs Verges” van llegir-hi “Onze Mil Verges”.

Continuant amb el que diu el testament: pregà i su-
plicà a la priora del monestir d’Alguaire que designés una 
sagristana per atendre dita capella dels Sants Apòstols.

A la propera Cercavila continuarem amb els llegats 
que va fer al monestir d’Alguaire i  altres monestirs, es-
glésies i altars i a persones diverses.

Abreviatures de les fonts documentals emprades:

ACapL = Arxiu Capitular de Lleida. Pergamins.

Alturo = Jesús Alturo i Perucho, 2010, Diplomatari 
d’Alguaire i el seu monestir duple de l’orde de Sant Joan 
de Jerusalem (1245-1300), Fundació Noguera. Barcelona. 

AMMA A. C. = Arxiu del Monestir de Monges de la 
Mare de Déu d’Alguaire. Arxiu. Capsa.

GEC = Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, edició 
1978, volum 12.
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ACTIVITATS DE LA REGIDORIA 
D’EDUCACIÓ, PROMOCIÓ LOCAL  

I TURISME
ELVIRA LARRÈGULA

Alguaire amb La Marató 2018

Un any més, Alguaire, més solidari que mai s’ha bolcat en les activitats que es van promoure des de l’Ajuntament i 
diverses associacions. El dia 16 de desembre, al poliesportiu, vam poder gaudir de sardanes, mercadet d’andròmines, 
activitats infantils, jocs esportius, cursa d’orientació, masterclass d’spinning, esmorzars solidaris, joc de la botifarra i, 
fins i tot, la visita del Camarlenc reial per recollir les cartes adreçades als Reis Mags d’Orient.

Sardana solidària

Imatge del torneig de 
botifarra

Un cop més, Alguaire ha demostrat ser un poble solidari, on 
tant particulars com associacions, s’han bolcat en les activitats 
de la Marató, aquest any, dedicada a la lluita contra el càncer.

Gràcies Alguaire!!

Esmorzar solidari per a tothom
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Conta contes per Nadal

Aquest any hem endegat una iniciativa en la què diversos mestres del poble, han explicat contes de diversa temà-
tica als nenes i nenes de la nostra vila.

Diferents mestres d’Alguaire explicant el seu conte

Amb aquest acte, es pretén homenatjar a tots els mestres jubilats dels què tant hem aprés. Alhora, també se cerca 
que els nostres nens i nenes puguin relacionar-se i intercanviar experiències amb persones més grans de les quals 
tenen molt per aprendre.

Fem cagar la soca

Per segon any consecutiu, una majestuosa soca ens ha arribat al poble. Grans i petits, hem pogut gaudir de la 
seva companyia durant la setmana prèvia a Nadal. El dia 15 li vam cantar la cançó i ella ens va cagar una bossa amb 

dolçaines.

Esperem que l’any vinent torni a 
visitar-nos!
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IV CURSA D’ORIENTACIÓ  
SOLIDÀRIA: ORIENTA’T PER LA 

MARATÓ
REGIDORIA D’ESPORTS

Per La Marató d’enguany arribàvem a la 4a edició de 
la Cursa d’Orientació Solidària que es coordina des de la 
Regidoria d’Esports, i on hi col·laboren els Caminadors i 
Corredors d’Alguaire, la Batuka PeTeBé, Hozona i el Jordi 
Capell i Joan Nadal, pels aspectes tècnics i esportius. 

Les curses d’orientació són curses intel·ligents, en les 
quals no només s’ha de córrer o caminar, sinó que cal 
parar, mirar bé el mapa, situar-se, i prendre la direcció 
encertada per localitzar els punts de control en el menys 
temps possible. Són una mena de gimcana, per dir-ho 
de manera fàcil, o bé, si ho volem dir més tècnicament 
diríem que les curses d’orientació són competicions at-

lètiques de camp a través, contrarellotge i sense itinerari 
prefixat, però amb l’obligació de passar per uns controls 
assenyalats en un mapa. El guanyador/a és el qui passa 
per tots els controls en menys temps.

En aquesta ocasió van ser 23 equips inscrits en les 
diferents modalitats: masculí, femení, mixt i familiar. Tot 
i què s’entreguen premis als primers classificats, l’impor-
tant d’aquest esdeveniment és passar un bon matí fent 
esport, en bona companyia i descobrint racons del poble 
que potser fins aleshores ens havien passat inadvertits. I 
si a més és per una causa solidària, ja que les inscripcions 
van a benefici de La Marató, fem un complet.

Els equips participants, preparats per a la sortida.
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ACTIVITATS DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT

REGIDORIA DE JOVENTUT

En el marc del Pla Local de Joventut 2018, i amb el suport de la Direcció General de Joventut, hem ofert diverses 
activitats i tallers. Un d’aquests va ser el de Paqueteria Creativa que ens va impartir la Paula Salvia de Quina Monada! 
Vam poder agafar moltes i bones idees que de ben segur ens ajudaran en les nostres creacions.
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Amb la Marina Solà del Restaurant Què cuinem avui? ens vam endinsar en el món de la cuina per a esportistes 
amb receptes saludables, senzilles i que vam poder elaborar i degustar en directe.

Al mes de gener, organitzàvem una sortida a la neu, en col·laboració amb Hozona i coordinada des del Pavelló, 
pel Marc Maench. Un bon grup de joves es van arribar fins a l’estació d’esquí de Cerler per poder gaudir d’un dia 
esplèndid de neu i esport. 
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Seguint amb els hàbits saludables, la Naila Martínez, dietista-nutricionista del programa Nereu/Pafes, ens va im-
partir dos interessants xerrades. Una, sobre l’etiquetage nutricional i en l’altra, aquest mes de març, ens va desmuntar 
molts dels mites alimentaris que circulen.

També hem convocat la segona edició 
del Premi de recerca juvenil d’Alguaire, per 
tal de premiar els treballs de recerca de 2n 
de Batxillerat.

Aquests premis que s’entregaran el 21 
d’abril en l’acte de presentació del llibre 
guanyador del 29è Premi Lladonosa d’Història 
Local dels Països Catalans, sorgeixen amb la 
voluntat, per part de la Regidoria de Joven-
tut de l’Ajuntament d’Alguaire, de fomentar 
l’esperit de recerca i innovació entre els i les 
joves i despertar vocacions per a l’estudi i la 
investigació.
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CARNAVAL 2019
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

ENCETEM UN ANY PLE D’ACTIVITATS
ALGUAIRE

Després de l’inici d’aquest any 2019 i d’uns dies que 
ens van permetre agafar el ritme a tots, vam encetar la 
feina a la biblioteca amb una nova mostra de novetats 
als nostres expositors i d’una altra hora del conte pels 
més petits i petites d’Alguaire.

Aquestes novetats, com sempre, intenten apropar-se 
a les necessitats de totes les persones usuàries de la 
Biblioteca, on podíem trobar des de novel·les i còmics 
fins a llibres sobre educació emocional, guies de viatge 
i diferents DVDs.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Per altra banda, a finals de gener, vam rebre la visita 
de la Detectiva Klaus, una obra a càrrec de la companyia 
Engruna Teatre, on la protagonista, és una investigadora 
curiosa i divertida capaç de resoldre els enigmes més 
difícils. Fent un viatge a través d’alguns dels contes més 
coneguts pels menuts de la casa, com La Caputxeta 
Vermella, Els tres porquets, El Patufet o Hansel i Gretel, 
vam descobrir el veritable secret de la detectiva Klaus.

En aquesta ocasió més d’una vintena de nens i nenes 
acompanyats per pares i mares, van poder gaudir d’una 

nova sessió de contes a la nostra Biblioteca!

Durant el mes de febrer, bona part de l’activitat de 
la Biblioteca es va centrar en les jornades “Biblioteques 
amb DO 2019”. Amb l’objectiu d’apropar el món del 
vi i la literatura a les persones, es van organitzar tot un 
seguit d’activitats que van aglutinar des dels més petits 
als més grans. La primer setmana, vam realitzar una hora 
del conte amb en Jeep Gasulla, que ens va explicar tot 
de llegendes i històries de les tradicions del món del vi 
mitjançant la seva música i humor.

Aquestes jornades, 
a més, han permès a 
la Biblioteca rebre la 
visita d’en Rafel Nadal, 
el famós periodista i 
escriptor, que va xerrar 
amb el nombrós públic 
assistent i els membres 
del grup de lectura, so-
bre la seva obra “Quan 
en dèiem xampany” i 
sobre el treball previ 
a l’hora d’escriure una 
novel·la. A l’acabar 
l’activitat, tothom qui 
ho va desitjar, va po-
der comentar les seves 
obres a l’autor mentre 
gaudien del tast de 
vins de la DO Costers 
del Segre i un petit 
refrigeri.

El tercer cap de 
setmana del mes de 
febrer, concretament 
el dissabte 16, l’artista 
Marta Aranó va dur 
a terme un taller de 
pintura i vi que va tenir 
molt èxit. El públic as-
sistent, adults i petits, 
van poder dibuixar 
amb vi, amb l’ajuda 
de la Marta Arañó, una 
de les figures més em-
blemàtiques de la vila 
d’Alguaire, el Sagrat 
Cor, mentre, com no 
podia ser d’un altra 
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

manera, es feia un tast de vins i on els més petits, van 
poder beure suc de raïm.

Per acabar amb les “Biblioteques amb DO”, vam 
tenir també dues grans activitats: una sortida i un acte 
amb el títol “Tastavins i tastamots”. En primer lloc, més 
d’una trentena de persones, vam fer una sortida a la vila 
garriguenca d’Arbeca, on vam visitar el conegut jaciment 
arqueològic dels Vilars d’Arbeca, per a què tot seguit, 
visitéssim el celler del mateix poble, el celler Vinya els 
Vilars. Als vilars, vam gaudir d’una visita guiada que ens 
va permetre descobrir de més a prop la història d’aquest 
antic indret, mentre que al celler, vam poder conèixer 
les seves instal·lacions, com elaboren els seus vins i per 
acabar, un tast de vi. L’excursió, no va poder acabar de 
millor manera, amb un dinar de germanor en un restau-
rant de la rodalia on vam poder compartir conversa i que 

es va allargar fins ben entrada la tarda.

Per últim, en Miquel Sesé, especialista en jocs de pa-
raules, editor de jocs i de mots encreuats, ens va fer una 
aproximació al món de vi a través d’un reguitzell de jocs 
de paraules. Entre tast i tast de vi de la DO Costers del 
Segre, entre explicació i explicació, els assistents varen 
jugar a enigmes de paraules relacionades amb els vins i 
les seves tradicions. 

Activitats del Grup de lectura

El grup de lectura d’adults de la Biblioteca d’Alguaire, 
ha estat un dels motors de les activitats d’aquest mes de 
febrer en les jornades “Biblioteques amb DO”, ja sigui 
com a assistents o organitzadors. Una mostra d’aquest 
fet, és l’organització en el marc del programa de “Lletres 
en Viu” del Departament de Cultura, d’una xerrada de 
l’escriptor Rafel Nadal. Amb aquest programa, des de la 
Generalitat de Catalunya, es vol apropar els escriptors en 
llengua catalana a les usuàries de les biblioteques Públi-
ques. Així doncs, el 16 de febrer, vam rebre la visita de 
l’escriptor gironí, que ens va explicar de manera magistral 
l’entrellat a l’hora d’escriure les seves novel·les.

Per altra banda, pel que fa a l’activitat lectora del 
grup, durant el mes de gener i febrer, totes les perso-
nes membre van llegir dues obres, “Quan en dèiem 
xampany” d’en Rafel Nadal, i “Les veus del Pamano”, 
de Jaume Cabré. A més a més, el grup de lectura, par-
ticiparà activament en la commemoració del dia de la 
Dona Treballadora, que té lloc el 8 de març. De manera 
voluntària, participaran en l’hora del conte que tindrà 
lloc el dijous dia 7, on pares i mares d’Alguaire, llegiran 
una selecció de contes per la igualtat de gènere als més 
petits i petites de la vila.

Us recordem l’horari de la Biblioteca d’Alguaire

Horari d’hivern de la biblioteca

Dimarts i dijous als matins de 10:00 a 13:00 h.

Totes les tardes de dilluns a dijous  
de 16:30 a 19:30 h.

Divendres de 15:00 a 18:00 h.
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

PESSEBRE VIVENT PER A LA MARATÓ
GRUP DE DIABLES “FOT-LI FOC”

El grup de diables “Fot-li Foc” i l’Ajun-
tament d’Alguaire, conjuntament amb 
un grup de particulars que es van voler 
afegir a la iniciativa, han participat en la 
recreació d’un pessebre vivent que ha estat 
representant les escenes durant els dies 15 
i 16 de desembre.

Tot i el fred, ha estat tot un èxit, donat 
el gran nombre de participants i visitants.

Finalment, la recaptació va ser entrega-
da íntegrament a la Marató 2018.

CAMPIONAT D’HIVERN DE BOTIFARRA
CARME ARTIGA

El Club de Botifarra, ha organitzat el tradicional campionat d’hivern. Després de jugar al nostre joc preferit, hem 
menjat una extraordinària cassola i hem celebrat el Nadal. Esperem continuar amb aquest torneig i aprofi tem per 
convidar a tot el poble a fer-se soci del nostre club.

Imatge dels guanyadors del torneig
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A L’ESCOLA TREBALLEM EL 
PROJECTE: EL MEU POBLE

ESCOLA TERESA BERGADÀ

Som els alumnes de1r de l’escola d’Al-
guaire, i durant 5 mesos a proximadament, 
hem estat treballant el projecte “El meu 
poble”. Com activitat fi nal, hem realitzat 
un itinerari que volem donar a conèixer 
per tal que tothom el pugui utilitzar i així, 
visitar els llocs més importants d’Alguaire.

Aquest recorregut el podreu veure al 
Google Maps i el podeu cercar a través del 
bloc de la nostra escola: Teresa Bergadà / 
cerca: maps.

Esperem que us agradi!
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CLUB PATÍ ALGUAIRE
FESTA DEL PATINATGE 2018

El CP Alguaire va participar per primer cop a la Festa del Patinatge que organitza la Territorial de Lleida i que es va 
celebrar a La Seu d’Urgell el dia 2 de desembre del 2018. 

La Festa del Patinatge, és un festival on hi participen els clubs de la Territorial de Lleida amb una actuació. Hi ha una 
exhibició dels guanyadors individuals del Trofeu Federació i es fan entrega dels certifi cats dels podis a la Final Iniciació.

A més a més de participar en aquest festival amb l’actuació “ÀFRICA”, la Gemma Biela va fer l’exhibició com a 
guanyadora del Trofeu Federació de la categoria Certifi cat i tant ella com el Joel Vinós, van recollir el certifi cat de la 
categoria certifi cat.

V FESTIVAL CLUB 
PATÍ ALGUAIRE

El passat 22 de de-
sembre es va celebrar el 
cinquè Festival del Club Patí Alguaire. Hi van participar tots els patinadors i 
patinadores del club amb balls grupals i individuals, el Lleida Patinatge Artístic 
amb la Coreografi a Rivals (campions de la Territorial de Lleida i participants 
al Campionat de Catalunya i d’Espanya de grups xou gran) i, com a convidat 
especial, el grup xou del CP Aldea amb la coreografi a DOMA’M, amb la qual 
van obtenir la 3a posició al Mundial de grups xou 2018.

Aquest any, la temàtica del Festival anava sobre els continents del món. El grup dels patinadors de les categories 
D i C van representar el continent d’Oceania amb un ball de hawaianes, el grup B Àsia on al fi nal de l’actuació van 
treure un drac. Els patinadors i patinadores del grup A van ballar a ritme de músiques d’Amèrica del Sud i el grup 
de Certifi cat i Categories van fer una coreografi a amb música d’Àfrica. També van patinar les nostres màsters amb 
música del continent Europeu.
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GALA LLEIDA PATINATGE ARTÍSTIC

El Club Lleida Patinatge Artístic ens va convidar a la seva 10a Gala que es va celebrar el dia 23 de desembre al pa-
velló 11 de Setembre de Lleida. Com a representants del CP Alguaire hi van anar les coreografi es ÀFRICA i AMÈRICA 
DEL SUD.
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SORTIDA A LA PISTA DE GEL

El dia 4 de gener del 2019, el CP Alguaire va organitzar una sortida a la pista de gel situada a la Plaça Sant Joan de 
Lleida. Els patinadors i patinadores del club, així com alguns dels seus acompanyants que es van animar, van poder 
patinar sobre gel i passar una bona estona.

CERTIFICATS BORDETA

El dia 3 de febrer del 2019 es van celebrar a la Bordeta (Lleida), els 
primers certifi cats de la temporada 2019. 

Van aconseguir el certifi cat D la Jana Macià, Xènia Mola i Noa Gonzà-
lez. El certifi cat B, la Carla Mangues, l’Arlet Roure i la Marta Villasante. El 
certifi cat Xou, la Lluïsa Teixidó, l’Ona Accensi i la Carla Vilaplana.

L’Ona Jové i la Júlia Hortet van assolir la categoria Certifi cat. Això vol dir 
que ja tenim dues noves patinadores a categories, totes dues seran Alevines 
durant la temporada 2019.
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LA SAGRAT COR TRAIL: 
IL·LUSIÓ, VOLUNTARIAT, ESFORÇ

ASSOCIACIÓ CAMINADORS I CORREDORS D’ALGUAIRE “LO MAKOT”

L’història de la Sagrat Cor Trail, 
neix de l’idea d’un grup d’amics cor-
redors amb ganes de fer poble que 
ens anàvem trobant per les diferents 
curses de la comarca, fi ns que un dia, 
un de nosaltres va fer el següent co-
mentari: “perquè no n’organitzem 
una al nostre poble?” Aprofi tant que 
tenim la serra i el nostre monument 
característic que ens identifi ca per 
tota la comarca del Segrià (el Sa-
grat Cor), i que de curses trail per la 
comarca no se n’organitzen gaires. 
I així es va anar perfi lant amb molta 
il·lusió, aquest projecte. Primer cal-
dria presentar-lo a l’Ajuntament, on 
de seguida van estar d’acord; con-
sultar a les diferents associacions del 
poble (Som com Som, Associació de dones, les bitlles, 
Diables, futbol, Petebé, etc.) per comptar amb la seva 
ajuda; buscar diferents col·laboradors del poble i de la 
comarca, ja que aquest projecte necessitava inversió i 
sense ells no s’hagués pogut dur a terme. Va ser una tasca 
difícil i nova, però tots amb il·lusió la vam aconseguir 
tirar endavant i la primera Sagrat Cor Trail del dia 5 de 
febrer del 2017 ja la teníem aquí. De tanta il·lusió que 

ens feia, no vam preveure que la meteorologia d’aquell 
dia va ser la més ventosa de l’any. Encara recordem al-
guna anècdota que ara ens fa riure, però al seu dia ens 
va posar ben nerviosos, com ara que es va punxar l’arc 
de la sortida i que el vent se l’enduia; que ens va volar 
l’ordinador i vam haver d’acabar tirant de cronòmetre i 
apuntar manualment els temps; les fi tes que teníem per 
la serra se les enduia el vent... Però malgrat tot, la cursa 

es va dur a terme i va tenir més de 
300 corredors i caminadors i això va 
fer que hi volguéssim tornar l’any 
següent.

Aquell segon any estàvem més 
preparats. Vam recórrer a l’Iter5 
per les inscripcions, els temps de 
cursa i la gestió online; i també a 
l’ajut econòmic de la Diputació 
de Lleida. També internament ens 
vam organitzar en seccions i així 
les tasques estaven més repartides 
i organitzades. En aquesta segona 
edició, celebrada el dia 4 de febrer 
del 2018, ja ho teníem tot a punt de 
bon de matí: les brases preparades, 
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voluntaris als seus diferents punts, associacions amb les 
seves diferents tasques, arc ben enganxat al terra, par-
ticipants, grup d’animació, batucada, però el temps va 
tornar a fer de les seves. Aquest any ens va acompanyar 
un dia ben plujós, però als més de 300 corredors i cami-
nadors semblava que no els afectava gaire l’aigua i fi ns i 
tot algun ens va comentar que li va agradar molt trepitjar 
fang i que semblava una autèntica trail!

Finalment aquest any en la nostra tercera edició, el 
temps ens ha afavorit, i això, ha fet que el nombre de 
participants hagi augmentat. Enguany, el dia 3 de febrer 
del 2019 van comptar amb gairebé 400 caminadors i 
corredors, amb unes rutes amb alguna diferència i uns 
paisatges meravellosos que es podien gaudir i contem-
plar amb més calma, en un dia assolellat. Tots els col-
laboradors, voluntaris i diferents associacions ens van 
acompanyar un any més i ens van ajudar moltíssim a dur 
a terme la tercera edició de la Sagrat Cor Trail.

Per això, volem aprofi tar la 
revista Cercavila per donar les 
gràcies a totes aquestes persones 
que desinteressadament cada 

any ens ajuden amb il·lusió i moltes ganes a realitzar 
la cursa i especialment a l’Ajuntament d’Alguaire, el 
qual ens facilita molt la tasca i ens ajuda en tot el que 
demanem i són els que cada any ens fan aquest trofeus 
tan originals pels guanyadors de la cursa. També volem 
agrair als diferents clubs esportius que ens ajuden a la 
neteja de la serra, al pavelló d’Alguaire i l’empresa que el 
gestiona i com no, a tot el poble per la seva participació 
en la caminada i la cursa.

Esperem i desitgem que continuem així durant molts 
més anys, i puguem comptar amb l’ajuda de tots els que 
estimem el poble d’Alguaire i ens agrada participar en 
tots els projectes que es duen a terme per part de les 
diferents associacions.

Gràcies a tots, salut i cames!

www.lomakot.cat
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El diumenge 17 de 
febrer, els Amics de la 
Sardana ens vam aplegar 
a Almenar en una ballada-
taller convidats per l’Ajun-
tament de la població 
veïna.

Vam comptar amb la 
participació dels Merli-
nets, que van oferir-nos 
un galop de fantasia i una 
sardana curta.

La colla d’adults ens 
va oferir un galop, una 
sardana de lluïment i una 
sardana curta. 

A continuació una nombrosa part del 
públic es va afegir al galop i al taller de 
sardana curta, i finalment, vam poder 
compartir unes sardanes tradicionals, amb 
un ambient festiu i de germanor.

ELS AMICS DE LA SARDANA 
A ALMENAR

ESTER LLOVERA THOMAS
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FITNES PAVELLÓ D’ALGUAIRE
Des de setembre de 2018, Hozona és l’encarregada de 

la coordinació esportiva del Pavelló Municipal d’Alguaire. 
Fundada el 2006, és una marca consolidada i recone-
guda com a referent en oci, recreació i en la gestió de 
projectes escolars i esportius. L’objectiu social va dirigit 
principalment al desenvolupament d’iniciatives espor-
tives encaminades cap a l’oci, la recreació i l’ocupació 
activa del temps lliure.

El nostre pilar fonamental és l’adaptació dels nostres 
serveis a la demanda dels nostres usuaris mitjançant un 
Pla de Funcionament Adaptat. Els recursos humans són 
la nostra principal inversió, ja que això ens garanteix ser 
especialistes en el sector de l’oci, recreació i gestió es-
portiva amb un compromís de qualitat i professionalitat.

Hozona va néixer a l’Aragó però també desenvolupa 
la seva activitat a la Rioja, Catalunya i Navarra. Quan 
Hozona va assolir la coordinació del Pavelló d’Alguaire 
era un moment de canvi. Des de l’Ajuntament es volia 
fer notar aquest canvi i així ho estem fent.

Les instal·lacions compten amb el nou material cedit 
per Hozona, com les bicicletes de spinning i el material 
funcional adquirit per l’Ajuntament. S’han fet millores en 
el sistema de pagament de quotes i en els diferents espais 
de la instal·lació. Aquest canvi és visible tant en l’aspecte 
del pavelló com en la satisfacció dels nostres usuaris.
Més d’un centenar de veïns i veïnes d’Alguaire ja han fet 
la seva inscripció i estan gaudint setmana rere setmana 
de la nostra àmplia graella d’activitats.

Vine i prova-ho sense compromís.

Ajuntament
d’Alguaire
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LO TREATO, GRUP DE TEATRE
Començàvem l’any amb la representació del conte infantil “La màgia del Nadal”. Què passaria si unes bruixes vol-

guessin robar el Nadal i tot el què representa? Com s’ho prendrien el Pare Noel i els Reis Mags d’Orient? Què passaria 
si desapareguessin els regals, els torrons, els llums de Nadal, la soca!… Aquest és l’argument inicial del conte, escrit 
i dirigit per la Gemma Massana i que amb la col·laboració del grup Lo tReato, es va representar el 13 de gener, al 
Casal. Els actors i les actrius van ser els nens i nenes que havien participat al taller de teatre, que de manera gratuïta, 
havíem impartit durant uns mesos. Un gran planter d’artistassos amb molta creativitat i energia!!!

Lo tReato també va par-
ticipar al Festival de Nadal 
de l’Escola, col·laborant 
en el muntatge tècnic i el 
guió de l’espectacle. Uns 
excèntrics i estrafolaris 
científics russos volien 
construir una màquina de 
“Fer Nadal tot l’any”, i els 
nens i nenes de l’Escola els 
van ajudar, amb les seves 
cançons i balls. 
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El 16 de febrer, vam organitzar un autocar 
per fer una sortida a Barcelona, al Teatre Borràs, 
i veure la comèdia pel Davant i pel Darrera, 
adaptada per Paco Mir i dirigida per Alexander 
Herold. Vam poder gaudir d’una frenètica obra, 
amb uns grans actors a escena com Lloll Bertran, 
Agnès Busquets, Jordi Díaz, Carme Pla, Miquel 
Sitjar, Lluís Villanueva, Xavier Serrat, Laia Alsina 
i Bernat Cot. Un espectacle que ens mostra les 
difi cultats de tot tipus que pateix una companyia 
de teatre per muntar una obra... Quin fart de riure 
que ens vam fer!
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ASSOCIACIÓ MAKOT ROCK
Makot Rock neix com una associació cultural a Alguai-

re, però amb la voluntat de ser el punt de trobada de tots 
els amants del rock de les terres de Ponent.

El nostre objectiu principal és la difusió i promoció de 
la música rock en totes les seves vessants. Volem con-
vertir-nos en una plataforma on els grups de les nostres 
terres trobin el seu espai de difusió i, alhora, poder acostar 
propostes de fora que siguin atractives i alternatives, a 
un àmbit més local.

Per aconseguir-ho organitzarem durant tot l’any un 
seguit d’activitats autogestionades i adreçades a tots els 
públics: Des de concerts i concursos, passant per tallers, 
demostracions o xerrades.

La nostra primera gran cita serà l’organització del 
MAKOT FEST, el proper 6 d’abril al Casal. Un festival on 
hi actuaran 3 formacions sorgides de la primera edició 
del concurs de bandes joves que hem convocat. Una 
plataforma per les formacions musicals de les nostres 
terres i que acompanyaran a KOP i A Kontra Korrent.

KOP és un dels grups més emblemàtics i més en forma 
del hardcore i el punk. Arribaran a Alguaire presentant 
el seu darrer treball “Revolta”, un dels millors de la seva 
carrera. D’altra banda també actuaran A Kontra Korrent, 
que durant els darrers mesos s’han convertit en la sensa-
ció musical de Ponent, sobretot després de la publicació 
del seu reeixit single “La nostra sentència” que acumula 
gairebé 30.000 visites al You Tube.

Un concert gratuït, que anirà acompanyat d’altres 
activitats complementàries durant el dia, relacionades 
amb la música i la cultura urbana: des de vermut musi-
cal, taula rodona, grafi ts, marxandatge, concentració de 
batukes o sopar popular.

Aprofi tem aquest canal, per convidar-vos a venir al 
Makot Fest per gaudir del rock i la festa al nostre poble.
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RACÓ DE CUINA
ELENA MUÑOZ GONZÁLEZ

Amanida d’alvocat i salmó fumat

Entrant

Preparació: 25 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

Dos alvocats
100 grams de salmó fumat
Uns fulls d’enciam
Un tomàquet

Ingredients:

Ingredients per fer guacamole:
Un alvocat
Un tomàquet madur petit
Una ceba tendra petita
Un xili (opcional)
Uns fulls de coriandre
Una llima
Sal

Preparació:

Per fer el guacamole tallem la ceba ben fi na i fem el 
mateix amb el xili, escaldem el tomàquet, el pelem, reti-
rem les llavors i el tallem en trossets ben petits. Rentem 
els fulls de coriandre i també els piquem ben fi .

Tallem l’alvocat per la meitat, retirem l’ós i amb una 
cullera traiem la carn que posarem en un bol junt amb 
el suc d’una llima. Amb una forquilla l’aixafem i un cop 
sigui una pasta, afegim la resta dels ingredients: ceba, xili, 
tomàquet i coriandre. Afegim un polsim de sal i remenem 
tot bé fi ns que ens quedi una massa compacta.

Per fer l’amanida tallem els dos alvocats a quadrats 
petits i els ruixem amb una mica de suc de llima per tal 
que no s’oxidin. Tallem la resta dels ingredients: tomàquet, 
enciam i salmó en trossets petits.

Per muntar el plat agafem gots i posem un fons de gua-
camole i damunt anem fent capes, de tomàquet, alvocat, 
salmó, enciam i tomàquet o amb l’ordre que vulgueu.
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Segon plat

Preparació: 30 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

250 grams de carn picada de vedella
250 grams de carn picada de porc
2 grans d’all
Julivert
Un ou
Dues llesques de pa de motlle
Un got de llet
Una ceba
Un pebrot verd
Un pebrot vermell
4 tomàquets madurs
Farina
Sal, sucre, pebre negre i oli d’oliva verge extra

Preparació:
Posem les llesques de pa en remull amb el got de llet.

En un bol gran posem la carn i la salpebrem, afegim 
l’all i el julivert ben trinxat, remenem i incorporem l’ou, 
continuem pastant i al fi nal afegim les llesques de pa 
escorregudes i ho anem treballant fi ns que ens quedi una 
massa compacta amb tots els ingredients ben integrats.

Anem formant pilotetes i passant-les per farina. En una 
paella amb bastant oli, quan estigui ben calent fregim les 
mandonguilles i a mesura que es van daurant les anem 
passant a una cassola.

Colem l’oli (si ens ha quedat molt brut, el canviem) i el 
tornem a posar a la mateixa paella on fem un sofregit amb 
la ceba tallada en juliana i els pebrots a quadrats. Un cop 
la ceba estigui enrossida, afegim els tomàquets ratllats 
amb un polsim de sucre per trencar l’acidesa i deixem 
coure a foc lent uns 10 minuts. Salpebrem, afegim les 
mandonguilles i deixem fent xup xup 7 o 8 minuts més.

Mandonguilles amb samfaina



41 76

Magdalenes d’arany
ons i ratafi a

Postres

Preparació: 30 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

Tres ous
200 grams de sucre
125 ml d’oli de gira-sol 
225 ml de ratafi a
250 ml de llet sencera
400 grams de farina de rebosteria
50 grams d’aranyons
Un sobre de llevat en pols

Preparació:

Separem les clares dels rovells, muntem les clares a 
punt de neu i reservem.

En un bol, barregem els rovells amb el sucre i remenem 
fi ns que es vagi espessint, afegim l’oli i la llet i sense parar 
de remenar amb l’ajuda d’unes varetes incorporem la 
farina i la ratafi a, continuem remenant fi ns que ens quedi 
una massa sense grumolls.

Afegim les clares d’ou a punt de neu i remenem a poc 
a poc, en forma envoltant, perquè les clares no baixin.

Preparem els motlles de les magdalenes i els omplim 
amb la barreja deixant una tercera part lliure, penseu que 
en coure augmentaran el seu volum.

Posem tres o quatre aranyons a cada magdalena i les 
fem coure al forn, prèviament escalfat a 180 graus, uns 
30 minuts. Per saber si estan cuites, punxem amb un pal 
de broqueta i si surt net, ja estan.
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LA PÈRDUA D’UN COMPANY: 
L’ANTONIO LIRIO

JOSEP TERRADO BUIRA

Ja fa uns dies que l’Antonio Lirio 
ens va deixar. No obstant, a vega-
des la ment ens fa curioses jugades. 
Aquesta nit, estava assegut amb 
altres companys del club de la Boti-
farra a la Llar dels Jubilats, esperant 
que s’iniciés el campionat com cada 
divendres d’hivern. He sentit obrir-se 
la porta, com tantes altres vegades, 
però aquest cop ha estat diferent. 
Instintivament, he aixecat el cap i he 
adreçat la mirada a la porta esperant 
que aparegués el meu amic i com-
pany, l’Antonio Lirio. M’han saltat 
les llàgrimes quan m’haig adonat 
que era del tot impossible. “Ja no 
hi és”, m’he dit en veu baixa. Als 
companys de taula no m’ha calgut dir el seu nom, per 
saber a qui em referia. Més d’un cop, hem comentat si 
la manera de ser d’una persona s’identifica a la manera 
que tenim de jugar. Jo no estic del tot convençut que 
això sigui així. Però, el que sí puc dir com era i com es 
comportava jugant a la botifarra. O, almenys, quina és 
l’opinió dels que érem asseguts.

“Lo Lirio era molt fí jugant”. – L’adjectiu “fi”, a la 
botifarra, costa una mica de relacionar. A primera vista, 
“fi” ho identifiquem com a prim; aquest company, es 
referia a una altra concepte: “ Lo Lirio era un jugador molt 
agut i percebia sobradament les sensacions del joc”. No 
ho dubteu, comprenia i interpretava amb rapidesa cada 
carta, cada mà de la partida, per saber quina carta de 
cada pal manava en qualsevol moment i, el més difícil, 
qui la tenia.

“Lo Lirio era competitiu”, diu un altre company de 
la taula.

“I tant que sí”, –li responc, amb veu severa–. “Però 
mai es va enfadar amb ningú, pel joc de la botifarra”. 
Durant molts anys vam jugar junts! Comentaris quan 
acabes la partida n’hi ha i n’hi haurà sempre. Es l’essèn-
cia del joc. Mai vam tenir cap paraula aixecada de to. 
Tothom, en fa alguna!

“Era expressiu i humil, jugant”. Respectava a tots, 
tant els que sabien jugar com els que no en sabien tant i, 
sobre tot, entenia abans que res que estem davant d’un 
moment d’oci, d’un divertiment.

Un altre company de taula recorda que la partida més 
ràpida que van perdre, va ser jugant contra ells: “vam 
contrar i el Lirio recontrar, només vam fer la basa de la 
manilla de trumfo”. Riem, recordant-ho.

“Era molt valent i, a vegades, un pel arriscat jugant”. 
Sí ell era així! Sé que molts dels trofeus que vam guanyar 
va ser per aquest “pel d’aventurer”. Ell sabia tensar la 
jugada per tal que, finalment, la poguéssim guanyar.

Quan portem tant de temps jugant a la botifarra entre 
nosaltres, ens acabem coneixent. Aquest cop, de forma 
totalment improvisada, quatre companys m’han ajudat 
a descriure al meu amic. A vegades, també tenia el seu 
punt. Qui no el té! Però, ningú li pot negar la seva hu-
militat i la seva sensibilitat, amb els altres. Eren aspectes 
que ell, particularment, valorava enormement.

Li vull reconèixer públicament la seva tossuderia. L’An-
tonio Lirio va ser el principal promotor per impulsar la cre-
ació d’una associació al poble del joc de la Botifarra. Quan 
per primera vegada, un grup de companys ens vam des-
plaçar a Almatret per jugar un campionat de Botifarra…  
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CAMPIÓ TRIAL: POL MORENO
JESÚS MORENO

A ell no li va caure a terra. Va insistir en que nosaltres érem 
capaços de fer-ho. Sens dubte, amb la complicitat d’altres 
companys ho hem pogut fer! Per tant, si l’actual Club 
de la Botifarra és com és… hem d’atribuir una part de 
responsabilitat a la persona del meu amic i company. Per 
ell va ser important que Alguaire organitzés campionats 
com ho està fent. Portava el poble al cor! Curiosament, 
mai va voler ser part de la junta directiva. Era un home 
discret i preferia quedar en una segona fila, però… en el 
moment de treballar, era el primer. De forma voluntària, 
des del primer moment fins al darrer, sabíem que podíem 
comptar amb ell. Es molt d’agrair tenir persones al teu 
costat que ajuden desinteressadament.

La primera vegada que ens vam decidir per partici-
par en un campionat de botifarra, fa més de 10 anys, al 
municipi d’Almatret, vam quedar segons. Vam guanyar 
molts premis, no ho fèiem malament. Ens enteníem ju-

gant! Però, quan estic sol i penso amb tu, el teu record 
em fa plorar, perquè no només gaudíem del joc, sinó 
que gaudíem l’un de l’altre.

En honor a aquest record he volgut adjuntar la foto 
del darrer trofeu que vam guanyar, precisament al cam-
pionat Nacional d’Alguaire que organitza el nostre club 
de botifarra, al mes d’octubre, amb més de 140 parelles. 

Sé que, més d’un cop, continuaré dirigint la meva 
mirada a la porta de la sala de la Llar de Jubilats, espe-
rant trobar-te, malgrat saber que és més un desig que 
una realitat.

Et trobo a faltar, company!

Josep Terrado Buira

Expresident del Club de la Botifarra i, sobretot,  
amic i company de l’Antonio Lirio

El passat dia 26 de gener, va tenir lloc a Barcelona la 
GALA D’ENTREGA DE PREMIS DE LA FEDERACIÓ CATA-
LANA DE MOTOCICLISME, en la que l’alguairenc POL 
MORENO TORRUELLA va rebre 2 premis en la modalitat 
de TRIAL. El primer, corresponent a la tercera posició 
de la Categoria PROMO-CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE NENS; i el segon, el premi corresponent a la tercera 
posició del CAMPIONAT DE CATALUNYA OPEN CATE-
GORIA BASE.

Aquestes mencions premien l’esforç de tot un any 
d’entrenaments i participacions en trials de tota Catalu-
nya i regions properes, demostrant una vegada més que 
la constància i la voluntat de millora sempre donen fruit.

Gràcies a la millora obtinguda aquest any 2018, ha 
suposat que amb il·lusió s’acceptin nous reptes de futur 
com el CAMPIONAT D’ESPANYA DE TRIAL 2019 en ca-
tegoria Juvenil, nou objectiu per intentar millorar en una 
categoria superior.

Aprofitem per agrair als nostres col·laboradors J2M 
MUNTATGES I MANTENIMENT, NEUMÀTICS TELLO, 
MOTOS PARCERISAS I l’AJUNTAMENT D’ALGUAIRE.
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AMOR PER SEMPRE
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Raonaments d’una dona que porta casada vint anys.
”De la parla del poble”

Hi ha coses que no cambian mai i sort ni ha! I sino que els i digon 
al príncep hi ha la Leti que és van casar súper enamorats. Per molta sang blava que corro per les seves venes, no 

deixen de ser com la resta de mortals. A mi que no em dígon lo contrari.
Los reis, menos los reixos mags, són persones de carn i ossos!

Aquesta és la meva reivindicació. Jo no és que siga pas monarquica, de fet, lo de la corona ni em va ni em ve.
Però tot sa de dir, la parella ereua del tron espanyol sa casat ben enamorada.

Només feia falta veure aquelles miradetes, aquelles rialletes, aquelles carícies… si em recorden quan una servidora 
i lo Cisco ens vam casar. Ahi! Com mos estimavem! Recordo la careta amb que em mirava lo meu home… me feia 

sentir com la dona més guapa de tot lo món!
No com ara que casi no em toca i es mira totes les que passen menos a mí. Llàstima que tot lo bo sacabe i que 

arribo un dia que et despertes i mires al teu home que jau al teu costat 
i no tanrecordes que coi li trovaves quan ereu jovens.

Amb ells, al princep i a la Leti, Déu vulgo que nols passo, però
me sembla que són com tots i que arribarà un dia que l’anamorament saurà passat. I és que ja u diuen ja que 

aquesta sensació de que tot al món es perfecte, que la vida es bunica, que ets feliç i que no importa res més si tens 
algú que testima i testimes al teu costat només dura uns quants anys. Tot lo demés… és, amb una mica de sort el 

respecte i el carinyo daver compartit molts anys junts.
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PARADISOS FISCALS
JESÚS GUAMIS HORTET

Anomenem paradís fiscal a aquells llocs o països que 
tenen unes lleis fiscals que permeten no pagar impostos 
a les empreses o persones que dipositen en aquells llocs 
els seus diners, a més a més, els concedeixen el seu 
anonimat.

En un ordre mundial just, hauria d’estar tipificat com 
a delicte tant els que hi dipositen el diner com el dels 
mateixos països als qui pertanyen.

Perquè per a mantenir els serveis com la salut, l’educa-
ció i les infraestructures, ningú pot escapar-se a l’hora de 
contribuir i molt menys, a aquells que acaparen riqueses 
astronòmiques.

No fa pas massa temps, va aparèixer publicat els 
anomenats “papers de Panamà” i, a través dels mitjans 
de premsa i televisió, vam poder saber que un sol bufet 
d’advocats, portaven comptes opacs de milers de clients 
de tot el món, entre ells bastants d’espanyols.

El tema en si només té una solució prohibir aquests 
tipus de refugis.

L’any 2010, una universitat americana va publicar un 
estudi on constatava l’existència de cinquanta-dos para-
disos fiscals. La majoria en territoris de països membres 
de l’anomenat G-20, es a dir els països més rics del món.

Està per veure si ha sorgit alguna proposta d’algun 
d’ells, amb la finalitat de poder-los 
eliminar. Això, de moment no ha 
passat pas mai.

El veritable poder mundial no 
el tenen els governants dels països, 
sinó aquestes elits que controlen 
el món i que tenen capacitat per 
provocar crisis i etapes de benestar 
econòmic. Són els que fixen el preu 
del petroli, dels productes alimen-
taris, de les matèries primeres. En 
definitiva, són aquells que posen 
i treuen a homes al front de les 
institucions.

I això ho fan des d’aquests 
paradisos fiscals repartits per tot 
el món.

En aquestes llistes hi ha polítics, reis i empresaris.

Un home lúcid i sensat, Keynes, va proposar l’elimina-
ció d’aquets paradisos fiscals, perquè alteraven un ordre 
més o menys just.

Quan una part dels ciutadans i de les empreses no pa-
guen impostos, provoquen problemes molt grans, a part 
de la gran injustícia que suposa aquesta manera d’actuar.

Aquesta conducta repercuteix de manera directa en 
els serveis públics, infraestructures, sanitat, educació, a 
la dependència, als aturats i a les pensions.

El pes dels impostos recau damunt de les classe mitja-
nes populars i les petites empreses que han de suportar 
tributacions altes.

Els que més tenen, eviten pagar impostos.

Ens trobem que en aquesta manera d’actuar, no es 
distribueix la riquesa i es perjudica la capacitat de deman-
da i d’inversió política, que són els motors del consum.

Esperem que algú, qualque dia, denunciï aquesta 
situació tant vergonyosa.

Jo, per la meva part, he tirat la primera pedra.

A reveure…
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