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Ajuntament
d’Alguaire

Àrea de Promoció Social i Cultural

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: Dilluns, dimecres i divendres  
 de 10:00 a 13:00 h  
 De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h.

∙ 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)

∙ Horaris Deixalleria:
 De dimarts a divendres de 15:00 a 18:00 h. 
 Dissabte de 08:00 a 14:00 de 16:00 a 19:00 h. 
 Diumenge de 09:00 a 13:00 h. 
 Dilluns tancat per descans setmanal

∙ Horaris Misses:
 Diumenges i festius a les 12:00 h. 
 Horari de despatx de la parròquia: 
 Dimecres de 17:00 a 18:00 h.

TELÈFONS

Ajuntament 973 756 006

Fax Ajuntament 973 756 837

Cont. Automàtic Pregons 973 757 060

Ràdio Alguaire (EMUN FM) 973 756 020

Consultori Municipal 973 757 177

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 Sant Serni 973 829 518 
 Mossèn Paco Ribas 633 441 777

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) 900 878 583

Emergències 112

Taxi Manel Tersa (9 places) 699 432 432

Taxi Manel Gonzàlez (8 places) 639 335 130

* Aquests horaris i dies d’obertura han variat durant 
l’estat d’alarma, informeu-vos en cada departament 
o entitat corresponent.

NOTA DE LA REDACCIÓ

Degut a la situació que actualment estem vivint, aquesta 

edició de la revista, com veureu, té un contingut força d
iferent de 

l ’habitual a causa de la COVID-19. Esperem que properament 

puguem tornar a la normalitat i que el nostre poble en surti 

enfortit. Entre tots ens en sortirem. Molts ànims!

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

Fotografia Portada i Contraportada: Norma Soldevila
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RACÓ POÈTIC

CANT DE JOVENTUT
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Mentre som joves gaudim
de la sort que tenim
de sentir el cor jove,

donem a l’amor el tribut
de l’ardent joventut

que en nostra ànima cova.

La fadrina d’ull viu
que quan li parlen se’n riu

i amb les seves rialles ens diu
que per viure cal riure

i any que s’empeny es bon any
que amb l’amor per company

es vol viure.

Mentre som joves pensem
que mai més tornarem

a ser joves com ara,
l’home no és com el bon vi

que posat a envellir
cobra forces encara.

Aprofitem el bon temps
ja que els instants son suprems
que quan toquem els extrems

de la freda vellesa,
ens acusem davant Déu

del mal us de la breu jovenesa.

Era pel maig, reien els blats i les roselles
esbojarrats, els papallons reien com elles,

tot era llum.

Tot eren xiscles d’oronelles,
era pel maig, reien els blats i les roselles.

Camps a través, com dos ocells ens empaitaven
amb flors de camp, els nostres caps engalanaven,

i tot rient, per primer cop d’amor parlaven,
camps a través, com dos ocells ens empaitaven.

Un dematí, van relluir pels camps les dalles,
el blat segat, se’n va emportar cants i rialles,

vingué l’hivern i amb ell la nit de les rondalles,
un dematí, van relluir pels camps les dalles.

Tornarà el maig, reverdirà la terra mare,
com altres temps, riuran els camps tan tristos ara

i els nostres cors, reflorirà l’amor encara.
Tornarà el maig, reverdirà la terra mare.

ERA PEL MAIG
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Si fossis l’oratge
que al pic del matí

joiós esponcella
les flors del jardí.

Voldria estimada meva
tant sols un matí

per oferir-te
un blanc gessamí.
Si fossis l’onada

arrossegada pel vent
se’n va mar enfora

cantant i rient.

Voldria estimada meva
tant sols un moment

ser platja on tu poguessis
dormir dolçament.
Si fossis l’estrella

que al cor de la nit
radiosa s’enlaira
pel blau infinit.

Voldria estimada meva
tant sols una nit

ser l’èter per dur-te
sospesa en mon pit.

LA MEVA ESTIMADA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA
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En el hort tenim un cargol
que se’ns menja les escaroles

en el hort tenim un cargol
que no ens deixa ni una col.

Jo me’n vaig a trobar el padrí
perquè em deixi la carrabina
jo me’n vaig a trobar el padrí
perquè em deixi el seu espasí.

Aniré a trobar el general
perquè em deixi una companyia

aniré a trobar el general
perquè em deixi clarí i timbal.

Aniré a trobar l’almirall
perquè em dixi un vaixell de guerra

aniré a trobar l’almirall
perquè em deixi un vaixell més gran.

Aniré a trobar el rei d’Arlés
perquè em deixi canons i bombes

aniré a trobar el rei d’Arlés
perquè em deixi els seus artillers.

Aniré a trobar el Pare Sant
perquè implori la Santa Gràcia

aniré a trobar el Pare Sant
perquè em faci sortir triomfant.

I tots junts com un home sol
marxarem a l’hort de casa

i tots junts com un home sol
aniré a menjar-me el cargol.

EL CARGOL
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Tengo unas cuantas macetas
llamadas Pilistras,

que me dejó mi mujer,
y todos los días las riego 
para que estén bonitas.

El otro día regándolas
un tropezón me di

se me enredaron las piernas
y al suelo me caí,

y con el pico de una mesita
en la frente me herí.

Como yo tomo Sintrom
la sangre no se me cortaba

y me llevaron al médico
para que me la mirara.

El médico me la cosió
cinco puntos y medio
y la sangre se cortó.

Ahora todos los días me la curo
a ver si se me quita a mí

porque estoy muy cabreado
del golpe que yo me di.

Y esto son cosillas
que le suelen a uno pasar

que a lo mejor no me pasarían
si no tuviera ésta edad

He tenido un derrame
que parecía un ogro yo

a ver si se me quita pronto
que así no quiero estar yo.

LAS MACETAS
MANUEL LUQUE MORENO
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EL GRAN ERROR 
DE JAUME SERRA I ARMENGOL, 
PREVERE DE LA FÀBRICA (4 de 4)

VICENT LLADONOSA GIRÓ

Nous assentaments de les finques del 
prevere

A continuació tenim l’assentament referent a una de 
les fi nques ja descrites on hi ha la demanda anterior en 
qüestió:

… Pieza de tierra sita en el término de Almenar y Partida 
Avall de cabida 3 jornales, 8 porcas equivalentes a 1 Ha, 59 
a y 69 ca. Linda por Oriente con tierras de la misma proce-
dencia, por Mediodía con Miguel Abella y Bautista Lavés, 
por Poniente con Lorenzo Domingo y tierras de la misma 
procedencia y por Norte con Mariano Sabaté, Francisco 
Panadés y Pedro Figuera.

Esta fi nca según el documento que se inscribe no aparece 
gravada con cargo alguno pero según se desprende de la 
sección de cargas de la inscripción séptima precedente las 
cepas de 3,5 jornales de la misma se hallan vendidas a 
carta de gracia por orden de Agustín Panadés por el precio 
de 30 libras catalanas cuya carta de gracia fue adicionada 
por el mismo Agustín Panadés en cantidad de 37 libras y 
10 sueldos más.

Los hermanos D. Francisco, Dª Francisca y D. Eugenio 
Serra y Serra residentes en San Gervasio-Gracia adquirieron 
esta fi nca en común y proindiviso entre ellos por herencia de 
su padre Jaime Serra y Vehil con subvención a la reserva que 
se consigna a favor de Rufi na Serra Feliu según resulta de la 
inscripción séptima precedente en méritos de la demanda de 
juicio declarativa de mayor cuantía presentada en el juzgado 
de primera instancia de Lérida por el Procurador D. Jaime 
Isaac Solera en representación del Excelentísimo Señor Obis-
po de Lérida sobre entrega de un legado de 30000 Pesetas 
contra D. Francisco, Dª Francisca y D. Eugenio Serra y Serra 
vecinos de Barcelona, importe de la dotación de un Benefi cio 
Eclesiástico perpetuo que según voluntad del Reverendo 
D. Santiago Serra y Armengol consignada en su codicilio 
debe fundarse en la Iglesia de la Colonia Serra anexa a la 
Parroquia de Alguaire con más los intereses legales desde 
que exista y mora, y costas del juicio solicitando la anulación 
preventiva de dicha demanda sobre la fi nca de éste número 
y otras diez fi ncas más.

Y por evidencia de fecha 13 de este mes dictada por 
D. Eladio Niño, juez de primera instancia de esta ciudad 
bajo la actuación del Secretario Judicial D. Antonio Ametlla 
cumplimentando un exhorto del juzgado de igual clase de 
Lérida se ordena la anotación preventiva de dicha deman-
da lo que en efecto se verifi ca en cuanto a la fi nca de éste 
número en la forma antes expresada según mandamiento 
expedido por dicho Sr. Juez el mismo dia 13 de éste mes y 
bajo la actuación del mencionado Secretario Judicial.

Las demás circunstancias constan por extenso en la 
anotación letra B de la fi nca número 725, folio 242, del 
tomo 214.

El mismo mandamiento comprende otras diez fi ncas 
que se registran donde indica la nota marginal de esta 
anotación. Pagado el impuesto correspondiente. Balaguer 
16 de agosto de 1913 24).24

El mateix cas anterior es donarà amb la peça de terra 
que té una caseta, d’extensió 10 jornals, 9 porques i 300 
vares ja esmentada en l’apartat 26 referent a les compres 
fetes pel prevere D. Santiago Serra i Armengol.

Passats uns 6 anys de la demanda del judici ens tro-
bem amb aquesta anotació:

Pieza de tierra de secano cuya descripción aparece de 
la anotación letra B precedente a la cual me refi ero por ser 
conforme con la que se hace de dicha fi nca en el documento 
ahora presentado con la diferencia según el mismo que su 
cabida equivale a 4 Ha, 70 a, 35 ca. Esta fi nca que según 
la inscripción 5ª precedente está valorada en 2500 Pesetas 
se halla libre de cargas. Los hermanos D. Eugenio Serra y 
Serra, D. Francisco Serra y Serra y Dª Francisca Serra y Serra 
vecinos de Barcelona adquirieron dicha fi nca en común y 
proindiviso por herencia de su padre D. Jaime Serra y Vehil 
según resulta de la inscripción 5ª que antecede. Y ahora los 
mismos hermanos D. Eugenio, D. Francisco y Dª Francisca 

24 Registre de la Propietat de Balaguer. Finca número 725. Foli 

242 v. Tom 214. Inscripció B.
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Serra y Serra por escritura otorgada en Lérida a 25 de 
Setiembre de éste año ante el Notario D. Pedro Abizanda 
ceden y entregan al Reverendísimo y Ilustrísimo Sr D. José 
Miralles y Svert Obispo de Lérida la fi nca de éste número y 
otras once más para que disponga de ellas libremente. El 
Reverendísimo e Ilustrísimo Sr D. José Miralles y Svert como a 
Obispo de Lérida a efecto inscribe su título de cesión la cual 
se ha verifi cado con los pactos y en la forma que por extenso 
consta en la inscripción octava del número 474, triplicado, 
folio 207 de este tomo. Pagado el impuesto correspondiente. 
Balaguer 9 de Diciembre de 1919.25

En un nou assentament fet al Registre amb la mateixa 
data anterior i que fa referència a la fi nca de 3 jornals 
i 8 porques, ja esmentada, ens trobem en uns termes 
versemblants a l’anterior:

Pieza de tierra cuya descripción aparece de la anotación 
letra B que antecede la cual en el documento ahora pre-
sentado se describe de la forma siguiente: Pieza de tierra 
huerta campa sita en el término de Almenar y partida de 
Avall de extensión 3 jornales, 8 porcas equivalentes a 1 
Ha, 59 a, 79 ca.

Linda por Oriente con otra fi nca de la misma proce-
dencia, por Mediodía con Miguel Abella y Bautista Sales, 
por Poniente parte con Lorenzo Domingo y parte con otra 
fi nca de la misma procedencia y parte con la Acequia Ma-
yor, por Norte con Mariano Sabaté y Francisco Panadés y 
Pedro Figuera.

Esta fi nca que según el citado documento tiene un líquido 
de 105 Pesetas y que capitalizando al 3% su renta anual 
da un valor de 4 676 Pesetas 66 Céntimos.

Según el registro las cepas de 3,5 jornales de la misma 
se hallan vendidas a carta de gracia a favor de Agustín 
Panadés según resulta de la inscripción 2ª que antecede.

Los hermanos D. Eugenio Serra y Serra, del comercio, 
casado, D. Francisco Serra y Serra, del comercio, casado y 
Dª Francisca Serra y Serra, sin profesión especial, soltera, 
todos mayores de edad, y vecinos de Barcelona, adquirie-
ron dicha fi nca en común y proindiviso por herencia de 
su difunto padre D. Jaime Serra y Vehil con sujeción a la 
reserva a favor de Rufi na Serra y Feliu, según resulta de la 
inscripción 7ª precedente.

Y ahora los mismos hermanos Eugenio, Francisco y Fran-
cisca Serra y Serra por escritura que se especifi cará ceden y 

25 Registre de la Propietat de Balaguer. Volum 214 Ajuntament 

Almenar. Inscripció 6a.

entregan a D. José Miralles Svert Obispo de Lérida la fi nca 
de este número y otras once fi ncas más y cualesquiera otras 
fi ncas sitas en el término de Almenar y Partida de Avall que 
puedan estar comprendidas dentro de la total fi nca de la 
Partida Avall que constituya las cedidas para que dispongan 
de ellas libremente.

Esta cesión se lleva a cabo con los pactos y condiciones 
siguientes: Que con la entrega de las fi ncas cedidas los ce-
dentes quedan libres de toda responsabilidad en lo necesario 
por razón del legado de 30000 Pesetas y de sus intereses que 
para la fundación de un benefi cio perpetuo eclesiástico en la 
iglesia de la Colonia Serra anexa a la Parroquia de Alguaire, 
ordenó en su codicilio D. Santiago Serra y Armengol por no 
constar en la actualidad con más bienes que los entregados 
para el cumplimiento de tal obligación.

Que como es incierto el producto que puede obtenerse 
de las fi ncas objeto de esta cesión y es de presumir dado el 
valor de las mismas que no podrá obtenerse capital para la 
fundación del benefi cio del Reverendo D. Santiago Serra y 
Armengol queda el Reverendísimo e Ilustrísimo Señor Obispo 
cesionario en completa libertad para practicar la fundación 
o inversión del producto de las cantidades que resulten de 
la venta de las fi ncas ajustándose a lo que éstas permiten si 
bien en todo caso y con el propósito de respetar las piadosas 
del propio D. Santiago Serra y Armengol manifestadas en 
su calendado codicilio y en su testamento anterior de 6 de 
mayo de 1891 se aplicarà la suma necesaria de los que 
se obtengan para celebrar 15 misas rezadas cada mes y 
aplicadas diez por el alma del reverendo D. Santiago Serra 
y Armengol; una por las almas de los difuntos padres del 
mismo; otra por las almas de sus hermanos Antonio, Pablo 
y José; otra por el alma de su hermano Magín; otra por las 
almas de sus hermanas Maria y Josefa; y otra por el alma 
del presbítero D. Buenaventura Armengol.

Mediante el cumplimiento de lo establecido en el pacto 
anterior los señores cedentes transmiten al Ilustrísimo Señor 
Obispo cesionario todos cuantos derechos les correspondie-
ren en la fundación del benefi cio referido así respecto a un 
patronato activo como por el pasivo y por cualquier otro 
concepto, a fi n de que el propio Señor Obispo si hubiere 
lugar a ello establezca libremente todas las condiciones del 
benefi cio o en su defecto las de la fundación constitutiva 
que determinare o la aplicación del capital insufi ciente de 
uno u otra que resultare apartándose los cedentes de toda 
intervención y de todo derecho ulterior en la aplicación de 
las cantidades líquidas que resultan del producto de las 
fi ncas por los mismos libradas.

Con el objeto de que la cantidad que se obtenga con el 
producto de la venta de las fi ncas cedidas pueda aplicarse 
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íntegramente a los fi nes establecidos en el pacto anterior 
los señores cedentes toman a su cargo el pago de todos los 
gastos judiciales de la demanda y subsiguiente anotación 
preventiva de la misma a que antes se ha hecho referencia, 
los de cancelación de la misma, anotación y los que ocasione 
la escritura objeto de la presente para lo cual entregan en 
el acto de otorgación de éstas al Reverendísimo e Ilustrísimo 
Señor Obispo la cantidad de 8335 Pesetas en billetes del 
Banco de España y buena moneda de plata en presencia 
de los testigos instrumentales y del Notario autorizante del 
mismo para que satisfaga con los mismos todos los gastos 
que acaba de hacerse mención y suma el remanente que 
resulta de la venta de las repetidas fi ncas destinándose la 
suma total que resulte al cumplimiento de lo establecido en 
el pacto segundo antedicho.

El Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. José Miralles 
Svert como a Obispo de Lérida acepta e inscribe su título de 
cesión la cual se ha verifi cado en la forma antes expresada.

El mismo título comprende otras once fi ncas que son 
objeto de las operaciones que expresa la nota marginal del 
asiento de presentación que se dirà.

Todo lo referido consta de Registro y de la escritura otor-
gada en Lérida a 25 de setiembre último ante el Notario D. 
Pedro Abizanda cuya primera copia ha sido presentada en 
éste Registro a las 9 del dia de hoy según el asiento número 
389, folio 63, del tomo 97 del diario. Pagadas a la hacienda 
332 Pesetas, 11 céntimos según cartas de pago que quedan 
archivadas en esta ofi cina con los números 3351 y siguientes 
en el legajo 57 de los de su clase y siendo conforme todo lo 
dicho a los documentos a que me refi ero fi rmo la presente 
en Balaguer a 9 de Diciembre de 1919.26

El destí fi nal del patrimoni dels Serra

La fi nca anterior i les altres 11 comentades, varen ser 
tassades pel perit pràctic D. Josep Ballespí en un valor de 
30.075 Pessetes. Van anar a la subhasta el 31 de gener 
de 1920 i el dia del remat no es va presentar cap postor. 
Finalment varen ser venudes pel Bisbe de Lleida l’11 de 
juny de 1920, a Fàbriques de Llorenç Mata i Pons.

Era el trist fi nal de la família Serra a Alguaire. Anys 
més tard fi ns i tot va desaparèixer del cementiri el nínxol 
del fi ll gran i primer director ofi cial de la fàbrica, Jaume 
Serra Vehil.

Tot i així a Alguaire podem gaudir d’algunes fotos 

26 Registre de la Propietat de Balaguer. Volum 214 Ajuntament 

d’Almenar. Inscripció 8ª.

d’aquesta família que per insistència personal ens va 
obsequiar la senyora Montserrat Verdaguer Blanch (1913 
Barcelona - 2005 Barcelona) vídua de Francesc de Paula 
Serra Melich (1912 Barcelona - 2001 Barcelona).

El Francesc de Paula Serra Melich va ser el darrer des-
cendent d’aquesta família, tot i que una cosina germana 
seua, Josefa Serra Grifoll, germana de les Dominiques de 
l’Anunciata del Pare Coll va morir l’any 2004 al convent 
de Ripollet. Una entrevista personal amb ella no em va 
aportar quasi cap dada del que havia passat a la seva 
família.

A continuació podeu veure les fotos del Jaume Serra 
Vehil, darrer director de la fabrica, i de la seua senyora 
Rufi na Serra Feliu.

Fotos, entre altres, lliurades pel marmessor de la se-
nyora Montserrat Verdaguer Blanch a Vicent Lladonosa 
Giró, qui les va entregar a l’Ajuntament d’Alguaire.

Rufi na Serra Feliu
*21/09/1853 Vilassar de Dalt

† 24/01/1937 Barcelona

Jaume Serra Vehil
* 08/12/1849 Vilassar de Dalt
† 08/07/1904 Alguaire
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EL MONT DE PIETAT D’ALGUAIRE
PERE TERRADO TERRADO

Avui parlarem d’un antic edifi ci i de les institucions, 
entitats, etc. que hi tingueren llur allotjament, entre les 
quals, l’entitat que encapçala aquest article: el Mont de 
Pietat d’Alguaire.

El Pòsit
Cal dir que abans de crear el Mont de Pietat d’Alguai-

re, com en molts altres llocs, existí el Pòsit. El Pòsit era una 
institució originada a l’Edat Mitjana; normalment eren 
d’àmbit local i de caràcter benèfi c i social, que es regien 
inicialment amb normativa local. Els Pòsits solien ser de 
gra, especialment a les poblacions agrícoles, que el Comú 
adquiria en temps d’abundància, en fer les collites, amb 
l’objectiu de prestar-lo o vendre’l als forners per poder fer 
pa i als pagesos per poder sembrar, als quals se’ls havia 
acabat el gra o no en tenien. A les poblacions costaneres 
també es crearen Pòsits del Peix, que possiblement eren 
per adquirir o reparar arts de pesca.

L’etimologia del mot pòsit prové del llatí positum, 
substantiu verbal de ponere, amb el signifi cat de “posar” 
(DCVB tom 8, p. 791).

Trobem una referència del Pòsit d’Alguaire, el dia 
19-9-1776, quan Josep Pujades, nunci jurat d’Alguaire, 
declarà, que per ordre d’Isidre Fortuny, batlle, a instància 
de Francesc Giró i Josep Usall, el primer diputat i el segon 
síndic procurador del Comú i, com a tals, interventors 
del Pòsit, que havia anunciat per als dies 11 i 12 l’encant 
de diverses penyores de deutors de blat del Pòsit i no 
hi havia hagut compradors. En foren testimonis Josep 
Castanyon, cirurgià, i Joan Cisterer, major, pagès, veïns 
d’Alguaire. (ACN FN Reg. 847, f. 154v).

El Mont de Pietat
Els primers monts de pietat foren establert o creats 

per frares franciscans de Perusa (Itàlia) a mitjan segle 
XV. L’objectiu inicial era prestar diners, sense interès, 
amb garantia de penyora de béns mobles, normalment 
joies i robes, per no haver d’anar a raure als usurers. 
Però com que no es podien mantenir, anys després a la 
segona dècada del segle XVI, l’església va establir que 
es podien percebre interessos moderats, amb el qual es 
crearen monts de pietat per tot arreu.

A Alguaire també se’n creà un, però no per l’església 
sinó pel Comú d’Alguaire. Si més no, segons les refe-
rències que en tenim, l’església no hi intervé, totes es 
refereixen al Comú.

Cal dir que el Mont de Pietat d’Alguaire continuà 
fent el servei que feia l’antic Pòsit. Del Mont de Pietat 
d’Alguaire, no n’hem trobat cap document que parli 
sobre el seu funcionament ni tampoc els estatuts. Totes 
les referències són indirectes i la immensa majoria pel lloc 
on es guardava el gra, que era anomenat amb el nom 
de Botiga del Monte i alguna altra variant.

Referent al primer element del nom amb que era 
popularment conegut de “botiga”, en aquell temps, 
s’aplicava al local, o locals, de planta baixa no destinat 
a corral, sovint també s’anomenaven naus. Igualment 
se’n deia de la planta baixa una casa –grandeta–, que no 
era destinat a entrada ni a corral i sovint tenia entrada 
directa des del carrer, és a dir, allò que actualment en 
diem magatzem.

Edifi ci actual on hi hagué el Mont de Pietat.
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El segon element del nom: “Monte” és la primera part 
del compost italià Monte di Pietà, o una forma abreujada 
de Montepío o Monte Pío, és a dir, Mont de Pietat.

En trobem la primera menció formant part del nom 
d’un carrer. Vegem-ho. Ramon Moix, en data 10-5-1789 
va fer inventari dels béns que eren de la seva muller 
Manuela Giró, entre els quals hi havia una casa situada 
al carrer Travesser que Puja pel darrere de la Botiga del 
Monte al Forn, es a dir, el branc del carrer del Mig que 
enllaça amb el carrer del Cinto (A  CN FN Reg. 859, f. 
134r).

Vegem uns exemples de l’activitat del Mont de Pietat, 
en els quals s’hi reconeixen deutes a favor seu. Francesc 
Agustí, pagès, el dia 7-1-1798, reconegué haver rebut de 
Josep Fàbregues i Bescans, menor de 25 anys, 3 quarteres 
i 6 quartans de blat, que havia de pagar i retornar al blat 
del Mont de Pietat del Comú d’Alguaire, per la qual cosa 
renuncià, a favor de dit Fàbregues, a qualsevol dret que 
pogués tenir la seva muller Teresa, en primeres núpcies 
Bescans, i mare de dit Fàbregues, aquest assistit pel seus 
tutors Josep Bescans i Pere Nadal i Gonsales. Testimonis: 
Marià Melcior, pagès, i Joan Brunat, mestre d’ensenyança 
de minyons (ACN FN Reg. 867, f. 2r).

També en data 1-1-1799, Francesc Giró i Albana, 
major, vengué a Isidre Giró i Forés, una casa amb corral 
badívol situada al carrer del Mig, que afrontava al darrere 
amb corral del venedor, d’un costat amb casa i corral 
de Josep Soldevila i de l’altre costat amb casa i corral 
de Faust Giró i Cases; reservant-se el dret de viure-hi 
mentre visquessin ell o la seva muller Teresa Forés i amb 
pacte d’encarregar-se de pagar al Comú tot el blat que 
estava devent al dipòsit del blat del Mont de Pietat, en 
foren testimonis: Vicenç Ribé, escrivent, i Ramon Giró i 
Marçal, pagès, (ACN FN Reg. 868, f. 6v). Observem que 
en aquesta menció que l’edifi ci és anomenat “dipòsit del 
blat”, potser recordant que abans s’anomenava Pòsit.

I l’altra és del dia 13-9-1803, quan Maria Castanyon, 
vídua de Marià Benet, cirurgià, Jaume Castanyon, oncle 
patern de dita Maria, i Anton Vidal, en qualitat d’hereva, 
legatari i marmessor respectivament, de Josep Castanyon, 
cirurgià, llur pare, germà i marmessor, respectivament, 
per pagar 4 quarteres i un quartà de blat al Mont de 
Pietat, altres deutes, i per Misses, vengueren a Rosa Giró, 
muller d’Anton Botines i Gra, notari d’Alguaire, i fi lla de 
Francesc Giró i Cases, notari a Balaguer, una casa amb 
corral clos i badívol, i celler, situat al carrer de la Bassa 
de l’Om, que afrontava al darrere amb hereus de Pelegrí 
Pons, d’un costat amb casa i corral dels hereus de Pere 

Giró i Marçal i d’altre costat amb casa i corral de Baptista 
Feliu. En foren testimonis: Marià Melcior, pagès, i Pasqual 
Oms, teixidor de lli, (ACN FN Reg. 945, f. 95r).

També s’anomenà “el graner” o “botiga de grans” 
del Mont de Pietat, quan en data 8-9-1804, Pere Nadal i 
Gonzàlez i Joan Satorra, com a marmessors de Josep Bach, 
per poder dur a terme les pies fundacions encarregades, 
vengueren a Tomàs Palmés, metge d’Alguaire, una casa 
amb corral badívol situada al ‘carrer de la Dula’, que 
afrontava al darrere amb el carrer que duia al Forn, d’un 
costat amb el graner o botiga de grans dita del Mont 
de Pietat, i de l’altre costat amb casa de Josep Soler; en 
foren testimonis: Francesc Freixa, prevere i vicari perpetu 
d’Alguaire i Marià Pocorull, escrivent de Lleida. (AHL FN 
Reg. 496, f. 104r).

L’Escola de Nens

Posteriorment, pel cap baix, des del dia 5-6-1846, 
el local s’havia adaptat per fer d’Escola de Nens, (ACN 
FMB Top/Reg. 420/1009) quan l’Ajuntament d’Alguaire 
representat per Francesc Tersa, alcalde, Josep Riu, tinent 
d’alcalde, els regidors Josep Nadal, Pere Nadal i Josep 
Solanes, per aquest signà Ramon Cucurull, secretari, 
i Josep Palmés, síndic, respongueren l’enquesta que 
havia fet l’Ajuntament de Balaguer, com a cap del Partit 
Judicial, sobre la situació de l’ensenyament a la vila. 
Entre les respostes digueren que només hi havia primer 
ensenyament. Que hi havia una escola dotada amb fons 
públics amb la quantitat assenyalada per als mestres de 
2.000 rals i la quantitat de 65 alumnes. Que també hi 
havia una escola de nenes de lliure ensenyament a la 
qual hi anaven 31 nenes.

A les observacions digueren –traduït del castellà– que: 
el local de l’escola era salubre i amb capacitat sufi cient, 
encara que no està amb la perfecció amb què l’Ajunta-
ment i Comissió desitjaria arranjar-lo si tingués fons dispo-
nibles per destinar-los a aquest objecte. També digueren 
que el referit local era situat al centre de la vila, a la plaça 
de la Dula, molt adequat per a l’assistència dels nens.

Que en aquest edifi ci local hi hagué el Mont de Pietat 
quan ja feia d’escola ho veiem el dia 4-12-1858, quan 
l’alcalde i Ajuntament del Districte Municipal d’Alguaire, 
a requeriment del Governador Civil de Lleida, van fer la 
relació dels béns de Propis per tal de desamortitzar-los, 
entre els quals béns hi havia una casa anomenada Botiga 
del Monte –Mont de Pietat– situada a la mateixa vila, al 
carrer del Pati de la Dula i –deia– serveix de local per 
a escola de nens, (BOPL núm. 135, de 8-11-1858). 
Pel que es veu, no es va desamortitzar, ja que continuà 
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fent d’escola de nens fi ns acabar la guerra civil del segle 
següent.

Col·legi Electoral

Es començà, també a emprar aquest local electoral-
ment quan per sufragi universal, amb limitacions, a les 
eleccions de Diputats a Corts i de Compromissaris per a 
Senadors, celebrades els dies 9 a 11 de març de 1871. 
Atès el possible nombre d’electors, es van establir tres 
col·legis electorals, un dels quals el col·legi electoral de 
la Botiga del Monte, (ACN FMB Reg. 1705).

Afegim que les poc nombroses eleccions anteriors, 
que es van fer, els votants eren electors censataris, és a dir, 
que només podien ser electors a partir d’un determinat 
mínim de renda o de riquesa, per la qual cosa amb un 
sol col·legi electoral era més que sufi cient i, naturalment, 
aquest era el de la casa de la Vila, o casa Consistorial, 
com ofi cialment ho escrivien.

Als censos electorals dels anys 1890 a 1903 preparats 
per a possibles eleccions, també apareix anomenat l’edi-
fi ci com a casa Escola. El cens de 1890 a mb les denomi-
nacions de: Cens Electoral. Secció 2a. Casa Escola. Els 
anys següents continua la mateixa denominació, canviant 
només el nom de “Secció” pel de “Districte municipal” 
(ADipL CE, 1890/1933, Alguaire). Quasi no caldria afegir 
que la funció de col·legi electoral de l’edifi ci ha perdurat 
fi ns a l’actualitat.

Taller dels ferradors

És del nostre record que a fi nals dels anys quaranta 
o primers dels cinquanta del segle passat hi hagué l’obra-
dor o taller dels ferradors, que ferraven els animals amb 
peülla: cavalls, eugues, matxos, mules, someres, rucs, etc. 

De temps immemorial, per no dir des de sempre, 
ferrar els animals era feina pròpia dels ferrers, però es 
va publicar una disposició que ferrar els animals s’havia 
de fer sota la supervisió, teòrica, dels veterinaris i, per 
tant, percebre’n el corresponent import. Per facilitar-ne 
el control, suposem que van arrendar a l’Ajuntament el 
local i els tres ferrers que aleshores hi havia a Alguaire, 
lo Ramiro, lo Quim del Patxec i lo Peret del Romaldo, 
es van combinar per anar-hi a ferrar dos matins de la 
setmana cadascun. 

Com que aquells anys eren molt difícils, la gent pa-
gava no en acabar la feina sinó quan podia, per aquest 
motiu a l’interior del local hi van pintar amb lletres grans 
“EL HERRADO SE PAGARÁ AL CONTADO”. No recordem 
la durada que va tenir aquest conveni.

També recordem, que abans de construir l’actual 
edifi ci, era un local o magatzem de planta baixa, sense 
columnes ni pilars i la teulada se sostenia mitjançant ca-
valls o encavallades. Posteriorment, suposem que va fer 
de magatzem municipal fi ns que es va fer el nou edifi ci 
per instal·lar-s’hi la Germandat.

Germandat de Pagesos

Ben avançat el segle passat, vers el 1975, es construí 
l’actual edifi ci, de planta baixa i un pis, al qual hi tingué 
l’estatge la Germandat de Pagesos que es com s’anome-
nava la “Hermandad Sindical de Labraderos i Ganaderos” 
de la dictadura, fi ns que vers l’any 1977 deixaren de 
funcionar.

Cambra Agrària

Posteriorment, en ésser creades el mateix any 1977, 
en plena transició, les Cambres Agràries Locals, fi ns a 
la seva liquidació l’any 1994, fou l’estatge social de la 
Cambra Agrària Local d’Alguaire. 

Darrerament va ésser destinat per fer-hi reunions de 
determinades entitats i associacions locals. Aquestes són 
les entitats i institucions, que hem trobat, que tingueren 
l’estatge en aquest edifi ci. És molt possible que n’hi hagi 
hagut altres que desconeixem.

Desplegament de les abreviatures:

DCVB = Diccionari Català-Valencià-Balear, 1980, Pal-
ma de Mallorca, per Mn. Antoni M. Alcover, i Francesc 
de B. Moll.

ACN FN Reg. = Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons 
Notarial, Registre.

AHL FN Reg. = Arxiu Històric de Lleida, Fons Notarial, 
Registre.

ACN FMB Reg. = Arxiu Comarcal de la Noguera, Fons 
Municipal de Balaguer, Registre.

ADipL CE, = Arxiu de la Diputació de Lleida, Censos 
Electorals.
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RECORDEU QUAN…
…ENS DEIEN: “COMPTE QUE 
VINDRÀ L’HOME DEL SAC”

PILAR PELEGRÍ TERRADO
MESTRA I LLICENCIADA EN HISTÒRIA

La majoria de nosaltres recorda el Crim d’Alcàsser 
ocorregut la nit del divendres 13 de novembre de 1992 
a la localitat valenciana d’Alcàsser, a València. Tres ado-
lescents de 14 i 15 anys, Miriam, Toñi i Desirée, d’aquella 
població es dirigien a una discoteca de la veïna localitat 
de Picassent, quan van ser segrestades, violades, tortu-
rades i fi nalment assassinades en una muntanya pròxima 
al pantà de Tous. El tractament mediàtic d’aquell crim va 
posar en evidència la manca d’ètica d’alguns periodistes 
a l’hora de comerciar amb el dolor i la vida privada de 
les seves famílies.

Doncs, bé a l’agost de 1916 al número 568 de 
“L’Esquella de la Torratxa” es denuncia la desaparició 
d’una nena de 12 anys nascuda a Alguaire arran d’un 
anunci que havien rebut de l’obra de benefi ència “Max-
Bembo”1, institució benèfi ca que es dedicava a l’educació 
de la canalla desemparada a la ciutat de Barcelona. Tal 
com deixa clar el mateix anunci aquesta desaparició havia 
estat obra d’homes corruptes.

L’Esquella de la Torratxa (Barcelona,1872-1939), amb 
el subtítol de “Periòdich satírich, humorístich, il·lustrat y 
literari. Donarà al menos uns esquellots cada setmana”, 
va ser un setmanari satíric, republicà i anticlerical que es 
va caracteritzar des de bon principi, com un setmanari 
arrelat al teixit urbà i als barcelonins que hi habiten. 
D’aquesta manera, la ciutat de Barcelona i els seus 
habitants acabaran sent el centre de totes les gestions, 
cròniques i crítiques que es dibuixaven en cada pàgina 
i aquesta crítica s’estén en tots els àmbits i classes de la 
capital.

Per poder-nos fer una idea de la crítica que li feia en 
aquest escrit us el reprodueixo amb la mateixa ortografi a 
que apareixia publicat:

1 Revista internacional de educación para la justicia social (RIEJS), 
ISSN-e 2254-3139, Vol. 6, Núm. 2, 2017 (Ejemplar dedicado a: 
Educación Feminista para la Justicia Social), págs. 177-199

“NENA EXTRAVIADA

Un altre cas nou de com estàn les nostres costums!

Des del matí del dia 16, falta de la seva casa paterna, 
carrer del Pere IV (Carretera de Mataró), 401, porteria, la 
nena Teresa Feliu Gasull, de 12 anys d’edat, ben confor-
mada, cabells rossos formant monyo, ulls blaus, vestida 
amb cos blanc amb pics negres; no porta arracades i el seu 
aspecte és el d’una pageseta.

És natural d’Alguaire (Lleida). Feia quatre anys que ha-
via vingut amb la seva família a Barcelona i durant aquest 
temps no s’havia separat dels seus pares.

Preguem a quantes persones puguin proporcionar de-
talls, ho facin a la nostra dressa: Mendizabal, 30, principal.

És hora de posar el nostre esforç per a desenmascarar 
als corruptors de menors.”

Està clar que l’Obra Benèfi ca Max Bembo dona per 
fet que ha estat raptada per motius de “corrupció”, o 
traduint aquest terme a paraules actuals, per ser sotmesa 
a prostitució.

Han passat més de cent anys, hem canviat de segle 
i de mil·lenni i, sens dubte, hi ha moltes coses que com 
a societat hem millorat; però n’hi ha moltes d’altres en 
les que encara hem de progressar.

I d’aquest article de L’Esquella de la Torratxa en de-
duïm 3:

Primera, hi ha infants, tant nens com nenes, que conti-
nuen sent víctimes d’abusos, com la Teresa Feliu, per part 
d’individus que no tenen cap mena de moralitat. Massa 
sovint salten als mitjans de comunicació casos d’aquest 
tipus, abusos per part de desconeguts, però també en 
l’àmbit de la llar. La nostra legislació ha anat fent-se cada 
cop més rigorosa en la penalització d’aquests fets, però 
ho és prou? És sufi cient amb l’enduriment de les penes 
imposades als abusadors? Què hi podem fer nosaltres 
com a membres d’una societat avançada? Com educar 
per evitar aquests casos?
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Segona, les adolescents, les noies, les dones en ge-
neral continuem tenint por de “l’home del sac”, tenim 
por a sortir soles de nit i a perdre el control de la nostra 
persona i si no recordeu alguns dels clams que es feien 
en la manifestació del 8 de març: “Volem tornar a casa 
soles i borratxes”. No es tracta de voler emborratxar-se, 
més aviat que si ens emborratxem no hàgim de tenir 

por de ser abusades”. I de nou aquí hi té molt a dir la 
legislació i l’enduriment de les penes, la diferència entre 
abús i violació, la defi nició de consentiment… I com no, 
les mares i els pares hem d’educar en el respecte a tots els 
gèneres i evitar les discriminacions per raons de gènere.

Tercera, s’han de denunciar als abusadors i mante-
nir la privadesa de les víctimes. I això ja ho deia Xarau 
pseudònim de Santiago Rusiñol el pintor, escriptor i col-
leccionista, ànima del modernisme a Catalunya, fa més 
de cent anys: “...de desitjar seria que, un com descoberts 
el rastre i el cau, se donguessin al públic tants detalls dels 
victimaris com de la víctima.

Perquè és molt desconsolador i molt injust lo que vé 
ocorrent sempre en aqueixos casos: De les nenes extraviades, 
per desventura llur, se’n saben tots els detalls. Dels vells 
libidinosos, dels sàtirs incorretgibles, de les Celestinas vils, 
no se’n arriben a sapiguer mai sinó les inicials”.

I és que els més mediàtics surten a la llum, però i la 
resta?
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CONFECCIÓ DE BATES I MÀSCARES
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT

REGIDORIA DE CULTURA

M’agradaria explicar-vos un fet, exemple de sacrifi ci 
i solidaritat, que han realitzat els darrers mesos un nom-
brós grup de voluntàries i les seves famílies. Durant el 
passat mes de març de 2020 l’Ajuntament va rebre la 
sol·licitud per part de l’empresa Ambulàncies Egara per 

si podíem ajudar-los a confeccionar 20.000 bates i totes 
les mascaretes que fos possible en motiu de la COVID-19. 
Aquesta empresa ofereix els seus serveis a la Generalitat 
de Catalunya, són les ambulàncies que utilitzem a les 
nostres terres. Com podeu imaginar, estaven desbordats 
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per la situació, no tenien els equips mèdics necessaris per 
atendre tots els possibles casos de COVID-19.

A través de les xarxes socials, vam crear un grup on 
podien apuntar-se les persones que poguessin elaborar 
aquests materials. Cada dia venien a recollir el que les 
voluntàries cosien. La satisfacció dels conductors de les 
ambulàncies en veure tot el material que des del nostre 
poble sortia, era immens. Us he de dir que hem estat el 
poble que ha confeccionat més quantitat, tant de bates 
com de mascaretes.

Vèncer la por de mobilitzar-nos en temps convulsos 
ens ha fet més valents. Entregar i fer les comandes ens feia 
brillar els ulls en pensar que tant de bo nosaltres no ho 
necessitéssim, però alhora qui ho rebia podia notar l’afec-
te i la fortalesa de cada una de les peces confeccionades, 
augmentant les ganes de lluitar contra la pandèmia igual 
que si d’una peça màgica es tractés.

Confeccionar 20.000 bates i més de 5.000 mascaretes 
són moltes puntades de fil, moltes hores d’amor cap als 

altres. Amb les nostres mans, dia a dia, hem demostrat 
que la unió i la complicitat vencen els obstacles. Acabat 
aquest procés i disposades al que calgui, explícitament 
vull donar les gràcies a les següents persones i a les seves 
famílies:

Consuelo Ruiz, Àgueda Usall, Anna Soldevila, Alícia 
Llaràs, Consuelo Duran, Carme Solà, Carme Artiga, 
Carmina Hortet, Dolors Vendrell, Enriqueta Puñet, Ester 
Llovera, Marta Llovera, Pepita Tomàs, Irene Santamaria, 
Maria Carme Sabaté, Finalí Puñet, Isabel Ramos, Inés 
Bañeres, Josefina Carrera, Judit Hervera, Lluïsa Farreny, 
Pepita Lladanosa, Lolita Roig, Maria Rosa Comella, Mari 
Ramos, Mari Àngels Cabezas, Maria Carme Bergines, 
Victorina Montserrat, Tresina Sabaté, María Bardají, Ma-
ria Carrera, Mònica Baradad, Montseta Vendrell, Maria 
Teresa Bañeres, Olga Erill, Pilar Terrado, Paquita Terrado, 
Ramona Mateu, Rosa Brugulat, Tresina Morancho, Úrsula 
Olmo, Sole Jiménez, Maria Lluïsa Esquirol, Conxita Char-
les, Anna Maria Gruas, Mari Pelegrín, Pepe Ruíz, Marisa 
Giró, Maria José Vidal i Carme Melé.
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Aquest any, ha tingut lloc la convocatòria del 3r Premi 
Recerca Juvenil Alguaire que convoca el nostre Ajunta-
ment. En aquests, participen els i les alumnes que estan 
cursant 2n de Batxillerat, presentant els seus treballs de 
recerca. 

Excepcionalment, aquesta edició i donada la qualitat 
de dos treballs presentats en la categoria de temàtica 
general, el jurat va decidir donar un primer premi, però 
també fer un accèssit. 

Per les causes que tots sabem, no ha estat possible fer 
l’entrega dels premis que fins ara coincidia amb la pre-
sentació del llibre guanyador del Premi Josep Lladonosa 
Pujol d’història local dels Països Catalans, sempre pels 
vols de la Diada de Sant Jordi. Tot i això, hem pogut fer 
entrega d’una part del premi, les tablets, esperem poder 
realitzar l’acte oficial pròximament.

En la categoria de temàtica local el treball guanyador 
ha estat: “Història del C.E. Alguaire” realitzat per Guillem 
Baradad.

En la categoria de temàtica general el treball gua-

nyador ha estat: “Antibiòtics, resistència bacteriana i 
medicina alternativa”, realitzat per Natalia Rodríguez. El 
jurat ha considerat fer un accèssit per la seva qualitat i 
bona redacció també al treball “Tot és a les teves mans…” 
realitzat per Òria Riu. Moltes felicitats a tots tres.

3   PREMI RECERCA JUVENIL
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT

REGIDORIA DE CULTURA

r

Natalia Rodríguez
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Guillem Baradad

Òria Riu

EDITORIAL
Animem a tothom que vulgui fer públiques les seves opinions, vivències, anhels o críti-

ques a què ens les facin als correus electrònics: cultura.alguaire@hotmail.com o cultura@
ajuntamentalguaire.cat, dirigits a l’atenció de Norma Soldevila.

Pautes a seguir:

— Els escrits que ens feu arribar han de ser enviats a través de correu electrònic en for-
mat Word.

— Els textos hauran d’anar degudament identificats, els anònims no es publicaran.

— Es poden aportar fotografies i il·lustracions que acompanyin l’escrit (En gran resolu-
ció).

Únicament es publicaran els treballs que ens feu arribar abans  
del 28 d’agost de 2020.



20 82

Des de principis de març que vam ser conscients de 
la magnitud de la pandèmia del COVID19, tot ha anat 
molt de pressa i amb moltes incerteses, ja que ens anaven 
arribant les notícies dia a dia. L’Equip de Govern es va 
posar a treballar per gestionar les informacions i directrius 
que arribaven des de la Generalitat i l’Estat Espanyol i, 
sobretot, seguint les recomanacions del Departament 
de Salut de la Generalitat coordinant-nos amb el CAP 
d’Alguaire.

Les primeres mesures adoptades van ser:

1. Suspendre les classes de l’escola i llar d’infants, de 
l’escola de música, suspendre les activitats del Pa-
velló, tancar la Biblioteca, la Llar de Jubilats i la resta 
d’edificis municipals.

2. Reorganització dels horaris i de les tasques dels 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament, ga-
rantint els serveis mínims i complint les mesures de 
protecció i seguretat establertes. Garantir els serveis 
mínims també dels serveis socials, recollida de PaP 
o el consultori mèdic.

3. Coordinació directa amb el CAP d’Alguaire per adop-
tar mesures i evitar la propagació del virus, així com 
actuar en el cas d’aparèixer casos de Coronavirus. 
Seguiment de les persones més vulnerables i gent 
gran amb necessitat d’atencions especials per part 
dels serveis socials del CAP d’Alguaire. L’Ajuntament 
ha dotat de targetes beques de menjador a les fa-
mílies que ja en gaudien durant el curs escolar i s’ha 
continuat amb la tasca de lliurament d’aliments a les 
famílies amb pocs recursos amb col·laboració dels 
Serveis Socials.

4. Informar en tot moment del dia a dia sobre les 
pautes i recomanacions que han anat donant des 
de la Generalitat i el Govern mitjançant l’aplicació 
Ebando, la pàgina web de l’Ajuntament i les xarxes 
socials de Facebook i Instagram.

5. Tractaments de desinfecció de les vies públiques als 
carrers principals i de més concurrència de gent, així 
com en aquells llocs que requereixen una atenció 
especial com el consultori mèdic, correus, entitats 
bancàries, supermercats, parades d’autobús, places, 
ajuntament, farmàcia, parcs... Es va començar el 
dia 19 de març i així s’ha anat fent setmanalment 

(19/03, 27/03, 03/04, 08/04, 12/04,18/04, 29/04, 
9/05...)

6. Cancel·lació de totes les activitats i festes locals dels me-
sos de març, abril, maig i juny per evitar l’expansió del 
virus. (Abril Cultural, Setmana Santa, Fira de Maig…).

7. Promoure i col·laborar en activitats que es puguin 
fer des de casa o bé online juntament amb les asso-
ciacions locals i creant-ne de noves:

 - Concurs La Mona a casa (AMPA).
 - Concurs de contes de Sant Jordi, microrelats con-
finats (Biblioteca).

 - Preparació de rutines i exercicis per fer a casa (Pa-
velló municipal, PAFES i Emun FM Ràdio).

 - Clotilde Actua – Festival de música juvenil Clotilde 
Fest que s’organitza a l’estiu pel Departament de 
Joventut i Flaixbac.

 - Ratolí Pérez, Concurs de pintura ràpida i de Cartells 
de la Festa Major (Regidoria de Cultura).

8. Repartiment de mascaretes a tots els habitants del 
poble que es recollien a l’Ajuntament.

9. Dotar a tots els establiments comercials locals oberts 
de mascaretes i pantalles de protecció per a tots els 
seus treballadors per evitar el possible contagi.

10. Neteja general del consultori mèdic, s’han pintat 
totes les consultes, passadissos, sala d’espera i re-
cepció i s’ha creat una consulta d’urgències. També 
es dotarà de desinfectant de mans a l’entrada amb 
un dispensador de gel HA, termòmetre làser, fines-
tretes de protecció a recepció per evitar el contagi 
de treballadors i usuaris, etc. 

11. Estem treballant en l’estudi de les mesures d’higiene, 
desinfecció i seguretat per quan les fases de desesca-
lada permetin obrir la Biblioteca, Poliesportiu, Llar de 
Jubilats i els diferents espais municipals, dotant-los 
del material necessari per evitar el contagi dels tre-
balladors i usuaris. Per exemple per a la desinfecció 
de mans a l’entrada amb dispensadors de gel HA, 
mampares de protecció, vinils d’informació a terra 
per prevenir possibles contagis i mantenir la distància 
de seguretat entre usuaris, etc.

12. S’estan estudiant els protocols de neteja, desinfec-
ció i seguretat de les instal·lacions de les piscines 

PANDÈMIA COVID-19
EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
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municipals per valorar si obrir-les quan les fases 
de desescalada ho permetin i, sempre respectant 
les limitacions d’aforament, restriccions d’utilitza-
ció d’espais com bar, zones comunes, parc, zona 
esportiva… i mesures de seguretat segons la fase 
de desescalada. Posant els mitjans oportuns com 
desinfectant de mans a l’entrada del recinte amb 
dispensador de gel H, cartells informatius sobre el 
bon ús dels espais, vinils a terra per respectar la dis-
tància entre usuaris, etc. realitzant la desinfecció de 
les zones comunes com escales, baranes, dutxes, etc.

13. Obertura de parcs infantils i zones comunes quan 
les fases de desescalada ho permetin.

14. Seguirem treballant i donant suport al teixit asso-
ciatiu, activant les convocatòries de subvencions 
ordinàries i de programant les activitats suspeses, en 
la mesura que sigui possible segons fase de desesca-
lada. Caldrà trobar les eines, els espais i els recursos 
per fer-los fàcil la tornada a l’activitat.

15. Estarem al costat dels comerços i les empreses per 
tal de que puguin reiniciar la seva activitat. Hem de 
mirar endavant, veure oportunitats en les adversi-
tats. L’augment de compres a les botigues del poble 
d’aquests dies, pot servir per consolidar hàbits de 
cara al futur i remuntar un model de comerç local 
en crisi. Garantir cistelles de producte fresc i de 
proximitat per donar suport a la pagesia i persones 
productores locals.

En definitiva, l’Equip de Govern estudiarà millores per 
minimitzar els efectes socials i econòmics de la pandèmia 
al nostre poble.

Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies als més 
de 60 voluntàries i voluntaris d’Alguaire en la fabricació 
de mascaretes, bates i davantals, material tan necessari 
pels professionals sanitaris d’hospitals, ambulàncies i 
residències.

També volem agrair a tot el poble d’Alguaire el 
compliment del confinament, entenent la gravetat de la 
situació i quedant-vos a casa, deixant de banda la vida 
quotidiana, les trobades, reunions d’oci i feina.

Hem de reconèixer especialment el comportament 
exemplar dels infants que han estat complint estricta-
ment el confinament des del primer dia, donant-nos una 
lliçó de conformitat amb la situació i, que no dubtem, 
se’ls fa molt difícil no anar a l’escola, sortir a jugar o 
veure els amics…

En resposta a la crisi de la pandèmia del COVID19, 
des de la Corporació Municipal continuarem treballant 
activant les convocatòries de subvencions ordinàries i 
reprogramant les activitats suspeses, en la mesura que 
sigui possible i sempre que ho aconsellin les autoritats 
sanitàries. Caldrà trobar les eines, els espais i els recursos 
per fer fàcil la tornada a l’activitat.

Finalment, també volem donar el més sentit condol a 
les famílies que han perdut algun ser estimat i han hagut 
de despedir-lo en la més estricta intimitat.

Tot el nostre suport a totes les persones del poble que 
en aquests moments estan lluitant contra el COVID-19 i 
a les seves famílies. Ànims, ens en sortirem!
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PUBILLES I HEREUS
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

Aquests dies de confinament també han suspès actes 
de la nostra cultura catalana on alguns dels protagonistes 
eren les pubilles, els hereus, les dames i els cabalers.

Teníem una gran diversitat de manifestacions festives, 
religioses i cíviques que no s’han celebrat o s’han ajornat, 

per això hem aprofitat el dia de Sant Jordi per engalanar 
el nostre pubillatge i fer un reportatge fotogràfic.

Com que volem vetllar per la igualtat i l’equitat en 
tots els àmbits, també pel que fa al gènere, hem optat 
per una foto no sexista. Cadascú amb un llibre i una rosa.
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Les nostres festes reforcen la cohesió i el sentit de 
pertinença, són per viure-les i compartir-les, són diversió, 
emocions, música, moviment… i amb molta implicació 

i participació ciutadana. Esperem poder recuperar ben 
aviat el calendari festiu ben farcit i viu que tenim progra-
mat al nostre poble.
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FESTA DE SANT JORDI
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

La Festa de Sant Jordi, una de les dates més esperades 
de l’any, que captiva adults i infants ha arribat sense pa-
rades de roses ni de llibres i sense disfresses de cavaller, 
ni de princesa ni de drac.

El coronavirus ens ha confinat a tots a les nostres llars 
i hem hagut d’impulsar noves iniciatives per celebrar 
un Sant Jordi diferent. S’han engalanat balcons amb la 
bandera d’Alguaire, la senyera, tota mena de treballs 
manuals, dibuixant roses i dracs, cavallers i princeses i 
moltes famílies deixant volar la imaginació.

Malgrat tot, les tradicions no s’aturen i hi ha hagut 
moltes iniciatives de les diferents entitats del poble orga-
nitzant diferents activitats. Entre tots hem gaudit d’un dia 
de festa que ha enriquit la nostra rutina de confinament 
i ha reforçat els lligams de cohesió social.

Aquest any Sant Jordi ha canviat de fesomia, és ex-
cepcional, i tots hem contribuït a mantenir viva una de 
les festes més estimades de Catalunya. Aquí es pot veure 
la gran implicació dels ciutadans d’Alguaire.

Biel Sanmartí (3 anys)

Ares i Henar Caselles (5 i 9anys)

Emma i Sergi Duque (13 i 11anys)

Cales_Massanes
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Conchi Fiestras, Thais Comella i Gala Rodríguez (56, 35 i 2 anys)

Gala Rodríguez (2 anys)

Álvaro Gómez 4 anys

Álvaro Gómez 4 anys

Família_Guamis_Esquirol

Família_Guamis_Esquirol
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Família Costa González Família Costa González

Família Costa González

Família Costa González

Família Costa González

Denisa i Daria Friciu (8 i 9 anys)

Familia Duque Ferrando
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Joan i Jordi Escuer (9 i 5 anys) Família Espinet Santamaria

Família Escuer Romero

Família Friciu

Família Espinet Andrades

Família Vilamajó Fontanet
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Família Lladonosa Comella

Família Lladonosa Comella

Gemma Lirio (21 anys)

Gemma Lirio (21 anys)

Família Lladonosa Comella

Família Lladonosa Comella
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Jan Lirio (9anys), Nil Lirio (7 anys), Guerau Lirio (6 anys) i Guillem Lirio (2 anys)

Jordi Fo Mir

Lluïsa Esquirol i Jesús Guamis (79 i 80 anys)

Lídia Muñoz Escrig (13 anys)

Maria Agustí

Marc Noguero (10 anys)
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Martí Abaigar (6 anys)

Salvador Espinet (14 anys)

Pilar Murillo

Mercè Rabal

Martí i Maria Abaigar (4 i 6 anys)

Mercè Rabal



31 82Paula Costa (8 anys)

Pilar Serra (53 anys)

Núria Feliu

Núria Feliu

Ivet i Blau (2 anys)

Ivet i Blau (2 anys)
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PROPOSTES FÍSICOESPORTIVES
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

Durant el temps que ha durat el confinament la Se-
cretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) 
ha impulsat una campanya on s’oferia consells a la ciu-
tadania per un confinament actiu i més saludable basat 
en la pràctica de l’activitat física a casa.

Cadascú de nosaltres hem intentat mantenir-nos ac-
tius, hem utilitzat enllaços amb recursos de diferents pro-
postes fisicoesportives, buscant que s’adaptin al màxim 
al nostre nivell de condició física i al nostre estat de salut.

Gràcies a la gran oferta en totes les xarxes ens hem 
fixat una rutina diària, començant l’activitat de forma 
progressiva i que ha contribuït a gestionar les emocions 
de la millor manera possible.

En aquestes fotos es pot veure que no hem caigut en 
el sedentarisme i a més a més hem reforçat la part emo-
cional amb sentiments positius com l’alegria, la diversió 
i la felicitat. Moltes gràcies per compartir-les.

Camilo Bosch, Clàudia Lladonosa,  
Gemma Comella i Emili Lladonosa

Pilar Serra 
i Francesc Bañeres
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Fran Riu i Òria Riu

Maria Feliu Vidal i M. José Vidal Nadal

Conchi Fiestras, Thais Comella  
i Gala Rodríguez

Maria Larrégula (5 anys.)
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Tot i el confinament que ens veiem obligats a fer a 
causa de la pandèmia del COVID19, seguim preparant 
els espais municipals per a què una vegada hagi passat, 
puguem gaudir del temps lliure i estiguin totalment 
equipats. Per això, hem instal·lat una zona d’ombratge 
al Parc infantil de la zona del Poliesportiu, la qual crea un 
50% d’ombra orgànica, integrant-se a l’entorn, simulant 
les fulles i per a què els nens i nenes puguin estar-hi sense 
l’escalfor directa del sol.

També hem equipat el Poliesportiu municipal amb 
una taula de ping-pong reglamentària i homologada 
per la Federació Internacional de Tennis de Taula (ITTF), 
aquesta és antivàndals i és accessible a persones amb 
cadira de rodes. S’ha instal·lat a l’aire lliure per a què 
tots els nens i nenes la puguin utilitzar encara que les 
instal·lacions estiguin tancades.

MANTENIMENT EQUIPAMENTS
CARME CAMBRAY I JOSEP A. BONET

REGIDORIA DE MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
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MANTENIMENT DE CAMINS
FANNY DOMINGO I JOAN J. GIRÓ

REGIDORIA D’AGRICULTURA I RAMADERIA

Durant el mes de maig hem realitzat diferents ac-
tuacions dins del Pla de manteniment dels camins del 
nostre municipi.

Hem començat una primera fase arreglant la costa 
d’accés al Sas posant un tub de drenatge per a canalitzar 
les aigües i s’ha passat amb asfalt reciclat.S’ha continuat 
el manteniment amb reg asfàltic al Camí de La Portella, 
el camí d’Almacelles, els vorals de l’aeroport, camins 
d’accés a l’autovia, camí de Sant Ramon, Ctra. Vella, 
camí de la Fàbrica, camí de Ratera, camí de Cruells, camí 
de la Serrana, camí de Vilanova, accés al cementiri, etc.

Es procedeix també a fer un repàs dels camins del secà 
per tenir millors accessos durant la campanya de la sega. 

En una segona fase del manteniment és realitzaran 
diferents actuacions als camins de l’horta.

Per poder tenir més immediatesa en els treballs de 
conservació dels camins, l’Ajuntament ha adquirit una 
sulfatadora i una picadora per a realitzar les feines de 
desinfecció dels carrers, sulfatar voreres i espones així com 
picar l’herba de camins, carrers i patis i mantenir-los nets. 
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CONCURS DE CARTELLS DE LA 
FESTA MAJOR

L’Ajuntament d’Alguaire convoca el Concurs de Car-
tells de la Festa Major de Setembre 2020.

Tots aquells que vulguin participar en aquest concurs 
hauran de seguir les bases següents:

1. Hi poden participar tots els interessats i interessa-
des. Hi haurà 2 categories: Adults i infantil. Pot presen-
tar-se un dibuix per persona.

2. El tema ha de tenir relació amb la Festa Major i 
poden aparèixer aspectes o símbols típics de la nostra po-
blació com: figues, el Sagrat Cor, els gegants d’Alguaire 
o correfocs. Al dibuix ha de figura-hi escrit: “Festa Major 
d’Alguaire 2020” i “Dies 25, 26 i 27 de setembre”. Els 
cartells han de ser originals, inèdits i de creació pròpia.

3. Les obres es poden fer a mà o en ordinador a mida 
DIN A4 i verticalment i han de poder imprimir-se, poden 
fer-se en qualsevol tècnica: dibuix, pintura, collage, fo-
tografia… tot i que no es poden fer servir materials que 
impedeixin la seva reproducció, com relleus.

4. Categories:

Infantil: De 6 a 16 anys
Adults: Més de 17 anys

Una de les dues obres guanya-
dores serà la portada del llibret de 
la Festa Major de setembre 2020 
i l’altra estarà a l’interior del ma-
teix llibret, entre les pàgines del 
programa.

5. La presentació de les obres 
s’haurà de fer per email, s’ha 
d’enviar una foto a gran resolució 
del cartell i enviar-la a: cultura.
alguaire@hotmail.com perquè 
pugui apreciar-se la imatge bé. 
Cada obra portarà un lema. Al 
mateix correu s’ha d’indicar el 
nom i cognoms, l’edat, un telèfon 
de contacte i la categoria a la que 
es presenta.

6. El jurat estarà composat 
per personal de l’Ajuntament 

d’Alguaire, de la Regidoria de Cultura i del món de les 
arts plàstiques.

7. Terminis: Es rebran cartells del dia 15 de maig al 
31 de juliol de 2020. 

8. Es concediran dos premis, un per cada categoria:

• Categoria infantil: Un val de 40€ a bescanviar 
amb material escolar en un negoci local.
• Categoria adults: Un val de 60€ a bescanviar en 
un negoci local.

9. Totes les obres guanyadores quedaran en propi-
etat de l’Ajuntament d’Alguaire i podrà fer-ne difusió o 
exposar-les, si així ho considerés convenient.

10. La participació en aquest concurs implica l’accep-
tació de totes les bases.

11. El lliurament de premis es farà durant els actes de 
la Festa Major de Setembre de 2020.

El jurat podrà introduir les modificacions que siguin 
convenients pel bon funcionament del concurs. El jurat 
podrà declarar desert el concurs.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

DURANT EL CONFINAMENT 
I LA DESESCALADA

El passat divendres 13 de març de 2020, sobtadament, 
la Biblioteca com la resta del país, va haver de paralitzar 
el seu moviment i obertura degut a l’estat d’alarma en 
motiu de la pandèmia mundial causada pel COVID-19. 
Des d’aquell dia, hem continuat treballant virtualment 
i també a porta tancada per habilitar l’espai per a la 
desescalada fi ns a la fase 3. El Servei de Biblioteques va 
determinar que tots els materials que estaven en préstec 
durant aquest període es renovessin automàticament fi ns 
a l’1 de juliol de 2020. 

Així mateix, hem anat informant a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament, de Facebook i Instagram de les 
novetats i hem creat concursos per animar a la població 
a participar en accions que podien fer-se des de casa. Una 
d’elles va ser el 21 de març, Dia Mundial de la Poesia. 
Juntament amb EMUN FM Ràdio i les biblioteques Fermí 
Palau d’Albesa i Ramon Berenguer IV d’Almenar, vam 
voler fer viral la poesia al nostre Facebook i Instagram. 
Els usuaris ens enviaven un poema, una estrofa o un vers 
per WhatsApp. També podien fer-ho en format vídeo, 
àudio o text de poemes propis o de l’autor o autora que 
més els emocionés. Una activitat molt participativa i a 
més, en xarxa col·laborant amb les biblioteques i la ràdio.

A continuació, vam proposar el Concurs de Microre-
lats confi nats, consistent en enviar relats curts de creació 
pròpia que compartim a les nostres xarxes socials sobre 
com s’està vivint el confi nament i la situació actual. 
Aquest concurs durarà fi ns a la reobertura de la biblioteca. 
Actualment hem rebut més de 55 escrits, alguns d’ells 
fi ns i tot en anglès. Entre tots els participants, el millor 
rebrà un lot de llibres i a més, tots els relats es podran 
llegir en un recull que prepararem des de la Biblioteca.

D’altra banda, vam crear el Concurs de contes de Sant 
Jordi confi nat consistent en crear un conte amb els perso-
natges tradicionals però amb la singularitat que estaven 
tots confi nats. Van haver-hi 24 participants i el jurat ho 
va tenir difícil per tal d’escollir el conte guanyador. Final-
ment es va escollir “El drac que no volia ser drac” escrit 
per Gemma Ventura i es va considerar fer un accèssit al 
conte “Sant Jordi versió 2020” d’Elena Riu i Pol Bañeres 
que al fi nal d’aquest espai podreu llegir.

Per la Diada de Sant Jordi, també vam animar al 
personal de l’Ajuntament, membres del grup de lectura 
de la Biblioteca i usuaris habituals a fer recomanacions 
de llibres que vam publicar a les xarxes socials i també 
ho van fer els nostres regidors i regidores, que van fer-se 
una foto amb un llibre que recomanaven.

D’altra banda, la Biblioteca està treballant per a 
aconseguir que la reobertura sigui segura per als usuaris 
i també per a la bibliotecària, per això, se seguiran un 
seguit de mesures de seguretat i sanitàries perquè gradu-
alment, puguem tornar a la normalitat. Entretant, només 
us podem avançar que la biblioteca reobrirà el dia 1 de 
juny i ho farà amb aquestes condicions:

• Únicament acceptarem documents amb cita 
prèvia, tant de recollida com de retorn.

• Si voleu agafar llibres, hauran de ser els que 
tinguem aquí a la Biblioteca, no hi ha préstec 
interbibliotecari.

• Podeu escriure’ns per concertar dia i hora a tra-
vés de biblioteca@alguaire.cat o al telèfon 973 
75 68 16.

Cuidar-vos i cuidar-nos, és responsabilitat de totes i 
tots, per seguretat, per responsabilitat, i per aconseguir, 
entre tots i totes un desconfi nament total i anar cap a 
la Biblioteca que desitgem. Us trobem a faltar i esperem 
que ben aviat pugueu gaudir dels recursos i serveis com 
abans.

Cuideu-vos 
 i Llegiu!
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

EL DRAC QUE NO VOLIA SER DRAC
CONTE ESCRIT PER GEMMA VENTURA 

GUANYADORA DEL CONCURS SANT JORDI CONFINAT
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Són les 7:00 i sona el despertador… em costa aixe-
car-me perquè la cua l’he posat malament per dormir i 
ara la tinc dormida. Em llevo, em rento la cara i les dents, 
trec dues o tres flamarades de foc i em preparo l’esmor-
zar. A algú se li ha oblidat fer la compra i per tercer dia 
consecutiu em toca esmorzar un pollastre. Engego el 
televisor… continuem parlant del ditxós COVID-19 que 
fa dies que ens manté confinats a casa. Em preparo per a 
viure un dia com els 30 anteriors… però miro el calendari 
i el veig el dia marcat en vermell… em poso les ulleres 
d’aprop, i caram! Faig un crit esfereïdor: si és 23 d’abril!!! 

Són les 7:10. Per fi el drac ha apagat el despertador 
que feia deu minuts que sonava sense parar… em llevo 
i em miro al mirall que tinc davant del llit… sembla que 
la ratlla blanca dels meus cabells avança a passos de 
gegant… em pentino la meva llarga cabellera rossa de 
forma que quedi dissimulada… em poso la corona. Vaig 
a preparar l’esmorzar quan recordo que se m’ha oblidat 
per enèsima vegada anar a fer la compra… però clar 
no tinc mascareta per sortir perquè la que tenia fa dues 
setmanes que l’estic reaprofitant. Des de la cuina, sento 
de fons el televisor… algú se l’ha deixat obert… altre cop 

SANT JORDI VERSIÓ 20.20
CONTE ESCRIT PER ELENA RIU I POL BAÑERES 

GUANYADORS AMB ACCÈSSIT DEL CONCURS SANT JORDI CONFINAT
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les notícies del ditxós COVID-19… i de repent sento un 
crit que em fa caure la tassa de llet amb cereals a sobre 
del vestit… sento de lluny… que és Sant què?

Són les 7:20. Quin despertar més sobtat que estic 
tenint… primer he sentit olor de socarrim del drac… 
després les queixes de la princesa per no sé què del seu 
cabell… que si que és cert que dia a dia va agafant un 
color diferent…i ja per últim entre el crit del drac i el 
soroll de trencadís de la última tassa de porcellana que 
havia portat “la nena” del seu palau, he saltat del llit 
d’un bot. No he tingut temps ni d’acabar de posar-me 
la meva armadura, calçar-me les botes i posar-me el casc, 
que m’obren la porta de la meva habitació de cop… que 
si és 23… que si és Sant què?.. què si com comprarem 
la rosa… què si el llibre… jo què sense el meu primer 
cafè Nespresso no sóc res, em trec el casc perquè tot em 
ressona i faig que m’ho expliquin poc a poc.

Resulta que avui és dia 23… el meu Sant… el dia del 
llibre i de la Rosa… el dia en què els carrers s’omplen 
de paradetes de llibres i roses per a festejar el meu Sant. 
Però el 23 d’abril del 2020 el recordarem com el Sant 
Jordi confi nat, el Sant Jordi en què no vam poder sortir a 
comprar ni llibres ni roses perquè el Govern va decretar, 
fa unes setmanes, l’estat d’alarma. 

 La princesa em diu que no em preocupi que té una 
idea… un cop hagi anat a la farmàcia per una mascareta i 
a comprar, perquè la veritat que la nevera tremola, farem 
un Sant Jordi a casa diferent. Un cop arribi a casa, s’en-
carregarà de copiar en una llibreta diferents anècdotes 
dels dies de confi nament, i redactarà un diari. El decorarà 
amb tècniques d’scrapbooking, que ha après aquests dies 
fent un curs online. Després intentarà enquadernar-lo 
seguint algun tutorial del Youtube.

D’altra banda, el drac, serà l’encarregat de fer una rosa 
amb roba vella que segur que tenim a l’armari i amb la 
tècnica del moulage, l’anirà “modelant” a sobre d’una 
rosa que la princesa té dissecada en una caixa. Després jo, 
com a bon cuiner que sóc, ja que m’estic formant entre 
el Canal Cuines, el Masterchef i l’Arguiñano, faré un bon 
fricandó amb bolets i crema catalana de postres. I per 
acompanyar, un bon vi rosat. Per berenar enfornaré un 
bon pa de Sant Jordi… a veure si la princesa troba farina 
i llevat, perquè fa dies que es veu que estan racionats.

Són les 19:55… hem dinat i berenat com a reis. El 
drac fi nalment ha fet la rosa, una de les més boniques 
que he vist mai, amb roba vermella i engalanada amb 
passamaneria. Li hem regalat a la princesa que li ha 

encantat!… i ella ens ha regalat un diari de confi nament 
a cadascú.

De cop sentim una música, unes sirenes i uns aplau-
diments tan forts que ens fan aixecar d’una revolada del 
sofà i sortir al balcó. És la mostra d’agraïment que cada 
dia a les 20:00 fem tots els ciutadans als professionals 
sanitaris que dia rere dia lluiten com herois contra el 
COVID-19.

Quan s’acaben els aplaudiments, sona una sardana 
des del balcó dels veïns de baix… i tota la comunitat crida 
a l’uníson visca Sant Jordi, visca el drac i visca la princesa!!

Són les 22:00. Anem a dormir després d’un dia tan 
intens. Potser si que estem tancats i sense sortir, sense 
sentir la llibertat que fa uns mesos era inimaginable, però 
mai podem perdre les tradicions. Ha sigut un Sant Jordi 
diferent, però segur que mai l’oblidarem.

Feliç dia del llibre i la rosa a tothom!
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CLUB PATÍ ALGUAIRE
JORDI ROMA COTS

Alguaire

Degut a la situació actual, confi nament degut al Covid-19, el CP Alguaire es troba sense poder realitzar les activitats 
normals que requereix la temporada de patinatge.

Els nostres patinadors i patinadores havien començat feia poc les competicions de la temporada 2020 i els en-
trenaments estaven enfocats a encarar aquestes competicions. Actualment, estan confi nats a les seves cases i no per 
això han deixat de posar-se els patins! Esperem que aviat puguem tornar a la normalitat i, sobretot, a fi car-nos els 
patins al pavelló del nostre poble! A continuació, podeu veure unes imatges divertides d’un dia signifi catiu com es la 
celebració de la mona, el qual van haver d’estar confi nats a casa.
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L’Associació Salus populi, en aquests moments complicats, us animem a l’entreteniment i a activar el cervell durant 
el confi nament, a continuació trobareu un seguit d’activitats participatives.

* Les solucions les trobareu al fi nal de l’article

ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

ACTIVITATS D’ESTIMULACIÓ INTEL·LECTUAL

SIMETRIES (orientació-lateralitat)

Aquestes fi gures són simètriques respecte de l’eix vertical.

Completa la simetria:



51 82

ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS
CÀLCUL (Atenció-concentració)

Quin és el valor de l’última suma?

Posa els noms als espais en blanc:

INTESTÍ PRIM, BOCA: DENTS I LLENGUA, INTESTÍ GRUIXUT, ESTÒMAC, FETGE (vesícula biliar), PÀNCREES, 
FARINGE, GLÀNDULES SALIVALS, ESÒFAG

Imatges extretes d’internet
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Aquest any 2020 ens ha portat la quarta edició de 
la Sagrat Cor Trail, que la vam celebrar el passat 16 de 
febrer amb el rècord d’assistència vers l’any passat amb 
un total de 350 participants i més de 190 d’ells corredors 
i la resta caminadors.

Aquesta ja es la quarta edició i cada any hi posem més 
ganes i novetats, la idea va néixer amb la il·lusió d’un 
grup de corredors d’Alguaire afi cionats a les curses i trails 
de muntanya i enamorats de l’entorn i la serra d’Alguaire 
i amb el suport dels diferents voluntaris, col·laboradors 
i entitats del poble i de fora, es va poder engegar i fer 
possible fi ns al dia d’avui.

La Sagrat Cor Trail es desenvolupa per la serra d’Al-
guaire, amb l’objectiu de donar visibilitat aquest entorn i 
cuidar-lo, també donar a conèixer el nostre poble i el seu 
entorn a la resta de participants i mitjans de comunicació 
que es fan ressò de la cursa.

La disciplina aquest any ha estat més dura, ja que 
ha comptat amb una ruta de 13 Km. i un desnivell de 
350 metre en positiu, amb 6 pujades curtes i explosives 
que acaba a la pujada de 327 esglaons fi ns al mirador 
del Sagrat Cor. D’altra banda hi havia una ruta de 9 Km 

que constava de dos pujades, una de les quals es la dels 
esglaons del Sagrat Cor que dóna nom a la prova.

L’Associació “Lo Makot” impulsa l’esdeveniment, 
juntament amb la Diputació de Lleida i l’Ajuntament 
d’Alguaire i que compta amb el suport inestimable de 
més de 60 voluntaris coordinats pels membres de la junta 
que fan que aquesta prova sigui tot un èxit, tant amb 
organització com a suport als corredors i caminadors, 
també la subvencionen nombrosos col·laboradors del 
poble i de fora del poble que amb la seva inestimable 
aportació fan que aquesta cursa es pugui dur a terme 
any rere any. Aprofi tem la revista Cercavila per agrair a 
tots el voluntaris, col·laboradors i entitats del poble que 
ens ajuden a tirar endavant aquest projecte, la seva gran 
ajuda i col·laboració és fonamental.

Aquesta cursa, a més, compta amb els serveis de 
dutxa, guarda-roba, massatge i cronometratge ofert per 
ITER5, que també obsequia a tots els participants amb la 
bossa del corredor i un fabulós esmorzar que preparen i 
serveixen diferents associacions del poble. A més, es fan 
diferents sortejos entre tots els participants amb obsequis 
aportats per comerços i entitats del poble.

IV SAGRAT COR TRAIL
SALVADOR ESPINET MORLANS
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La sortida de la cursa des del Pavelló d’Alguaire és 
a les 10 h. del matí i es dona per fi nalitzada a les 12 h. 
del migdia amb dos punts d’avituallament al Km 5 i al 
Km 10. Consta de 16 premis en les diferents categories. 

Aquest any el guanyador de la cursa de la classifi cació 
general ha estat Roger Farrús en categoria masculina i 
Gemma Bonjorn en categoria femenina.

Podeu veure més fotos de la Sagrat Cor trail a: http://
lomakot.cat/?page_id=256.

Després que el govern espanyol anunciés les noves 
mesures per fer més fl exible el desconfi nament de nens 
i esportistes, des de l’associació “Lo Makot” hem prepa-

rat per a tot els socis i per al poble en general, rutes de 
diferents nivells, difi cultat i kilòmetres que trobareu a 
la nostra pagina web: www.lomakot.cat o bé clicant al 
següent enllaç: http://lomakot.cat/?p=2775.

Us animem a què sortiu i gaudiu d’aquest bons dies 
que ens fa de caloreta, ja sigui caminant, corrent o amb 
bicicleta pels diferents llocs d’interès del municipi i eviteu 
les aglomeracions als espais naturals que tenim al poble 
d’Alguaire. Recordeu mantenir les distàncies i cuidar i 
respectar el medi ambient respectant les normatives del 
govern.

Salut i cames!
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RACÓ DE CUINA
Degut a la situació que estem vivint, sortim menys a comprar, per això les receptes d’aquest trimestre són 

de cuina d’aprofi tament, intentant fer servir el que tenim a la nevera o al congelador.

Croquetes de pebrot escalivat

Entrant

Preparació: 25 minuts
Difi cultat: MItjana

Ingredients:

4 cullerades soperes de farina
1 got de llet
Pa ratllat
1 ou
1/2 ceba
2 pebrots escalivats
Mantega
Es pot afegir formatge de cabra a la barreja

Preparació:

Fregir la ceba tallada molt petita, fi ns i tot la podeu 
picar, a foc mig amb mantega. El fet d’utilitzar mantega 
i no oli d’oliva és perquè lliga millor amb la llet.

Quan la ceba estigui lleugerament daurada afegir 4 
cullerades soperes de farina (no rases) i deixar que es cogui 
per evitar el gust a farina crua, si cal, afegir més mantega.

Afegir els pebrots escalivats triturats o tallats ben fi nets 
si us agrada trobar-ne trossets. Remenar amb una cullera 
de fusta.

Afegir poc a poc un got de llet a la barreja remenant 
amb la cullera de fusta. Afegir tanta llet fi ns que quedi una 
massa ben espessa que se separi de la paella. Depenent de 
la farina que li hàgiu posat i de la quantitat d’aigua dels 
pebrots, potser necessitareu més o menys llet que un got. 
Us posem les fotos per a què veieu com hauria de quedar:

Les croquetes són un gran exemple de la nostra 
cuina d’aprofi tament, amb la mateixa recepta base es 
poden fer centenars de combinacions: amb carbassa, 
bolets, verduretes…
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Primer plat

Preparació: 25 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

Fulles d’amanida (enciam, escarola, canonges, 
ruca, etc.)
Una mica de pernil o algun ingredient similar
que tingueu a la nevera
1 tall de formatge de cabra o similar

Per a la salsa:

1 cullerada de vinagre de xerès 
Oli d’oliva
Vinagre balsàmic
Mel
Sal
Pebre negre mòlt
Una miqueta de mostassa

Preparació:

Comenceu posant les fulles d’amanida com un llit en 
un plat. Preparem una vinagreta amb força oli d’oliva 
extra verge, un raget de vinagre balsàmic, una culleradeta 
de mel i un polsim de sal. Ho emulsionem bé i amanim 
el mesclum i el formatge. Amaniu-ho amb una vinagreta 
d’oli, vinagre, mel i pebre negre. 

En una paella antiadherent, a foc alt i sense oli, hi 
posem els talls de formatge perquè se’ns daurin. Els fem 
“volta i volta” i els col·loquem sobre el llit d’amanida.

Opcional: Hi podeu afegir el que us vingui de gust: 
nous trinxades, trossets de poma, panses, tomates de 
cirerol (cherry)…

Amanida tèbia
Si no voleu fer la vinagreta, podeu posar-hi 

crema balsàmica ja preparada.

Deixeu reposar la massa durant una nit a la nevera. Al dia següent, feu la forma de les croquetes amb les mans i 
arrebosseu amb ou i pa ratllat. Cal fregir en una paella amb oli molt calent per evitar que es desfacin i ja estarà.
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Trinxat de col

Postres

Preparació: 30 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

Una barreta de pa primeta
1/2 litre de llet
Sucre
Sal
Oli d’oliva
Dos ous
Canyella

Preparació:

Comencem tallant el pa a llesquetes primes, posa-
rem en un bol gran la llet, una mica de sal i la canyella.
Mullarem les llesquetes en aquesta barreja, i les deixarem 
que s’empapin bé. Deixarem després que deixin anar 
la llet sobrant, i les agafarem amb compte que no es 
trenquin.

Batem els ous sencers en un plat. Posarem al foc 
una paella amb oli i quan sigui calent, hi anirem 
tirant les llesques, sucant-les abans a l’ou deguda-
ment batut i anant fregint fi ns que estiguin rosses.
Les posarem en una safata, tirarem el sucre per sobre i 
ja les podem servir.

Recomanació: Pot acompanyar-se d’una copeta de 
vi ranci, moscatell o cava.

Si us ha sobrat verdura del sopar, el dia 
següent podeu fer trinxat per dinar.

Segon plat

Preparació: 20 minuts
Difi cultat: Molt fàcil

Ingredients:

Restes de patates bullides
500 g de col bullida
Oli
Sal
6 talls de cansalada viada o bacó
100 g de pinyons
2 alls

Preparació:

Comenceu posant en una paella a fregir la cansalada 
o el bacó a daus o bocinets i dos alls. Quan estigui cuita, 
afegiu-hi les cols i les patates. Remeneu-ho tot aixafant 
les patates i la col fi ns que quedi una massa de textura 
més seca i torradeta semblant a una truita. Finalment, 
tireu els pinyons per sobre del trinxat.

Opcional: Si voleu podeu posar-hi també botifarra 
negra, que queda molt gustós.

Coques de santa T
eresa

Si tenim una barra de pa una mica seca, 
podem fer unes bones postres.
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AGRAÏMENT A LA RESIDÈNCIA 
L’ESPLAI D’ALPICAT

FAMILIARS DE LA RESIDÈNCIA D’ALPICAT

Familiars dels avis de la Llar Residència Geriàtrica l’Es-
plai d’Alpicat volem donar les gràcies a la Direcció i equip 
professional: Metge, Infermeres, Psicòloga, Treballadora 
social, Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional, Animadora 
Sociocultural, cuidadores, cuina, manteniment, neteja i 
resta de professionals del centre per l’atenció, prevenció, 
esforç i dedicació que han posat en la cura dels nostres 
padrins.

Estem molt agraïdes i agraïts per com estan fent front 
a la situació de crisi actual de la COVID-19, aplicant les 
estrictes mesures de protecció, fent tot el possible perquè 
el virus no entri dins la Residència i a la vegada proveint 
als familiars de l’atenció necessària i facilitant el contacte 
amb les seves famílies. Ja que gràcies a les noves tecno-
logies faciliten la comunicació per Skype i videotrucades 
de WhatsApp amb els nostres familiars. També ens envien 
fotos del nostre familiar del seu dia a dia.

Amb la intenció de reconèixer el seu treball, i fer-los 
sentir el nostre escalf i suport, ja que els nostres padrins 
són atesos per professionals que, tot i la situació de risc 
per ells en el desenvolupament de la seva tasca, no han 
deixat de donar el millor de si mateixos per tenir-ne cura, 

hem volgut correspondre amb el detall de regalar flors 
(petúnies, pensaments, alegries, begònies, clavell de 
moro…) perquè donin vida i color al dia a dia dels treba-
lladors i avis: que decoraran jardins, terrasses, finestres... 
Participant així en què els nostres familiars es trobin a 
gust i pateixin el mínim possible els entrebancs d’aquest 
virus. Horticultura Bellmunt i Jardineria Mon Jardí han fet 
possible l’entrega a la Residència.

Amb el regal de les flors, el dia de Sant Jordi, els pa-
drins han fet treballs manuals donant les gràcies per les 
flors rebudes i la Residència ha fet un vídeo amb les mos-
tres d’agraïment dels avis enviant-lo a tots els familiars.

Amb aquest escrit volem posar en alça els serveis, 
la part professional, la part humana de tot l’equip de 
persones que componen la Residència Esplai, des de 
l’amabilitat de recepció i telèfon, fins a la pulcritud de 
bugada i neteja. Per la seva plena entrega i perquè d’al-
guna manera han passat a ser la família actual dels nostres 
estimats parents, perquè senzillament són ara la seva Llar.

Moltes gràcies equip de la Residència d’avis Esplai 
d’Alpicat, sou un gran equip.
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CUIDAR PADRINS EN TEMPS DE 
LA COVID19

MONTSE OLOMÍ ANÉ

En els temps presents, de la covid-19, hi ha persones 
grans que viuen soles o són ateses en residències d’avis 
amb el que això comporta actualment: estar privats del 
contacte amb les seves famílies de referència.

D’entrada això crea un dilema: és correcte tenir-los 
allunyats de les seves respectives famílies? O seria millor 
que continuessin tenint contacte amb els seus parents 
que tant necessiten?

Aquesta doble pregunta pot comportar diverses res-
postes, però l’essencial és saber que allò que seria millor 
per a ells, ara és incompatible amb el fet momentani de 
contagis per la Covid-19.

Les persones grans, que tant necessiten dels seus 
referents, han hagut de veure restringida, en les seves 
llars, la visita dels seus éssers estimats, fills, nets, amis-
tats, veïnat… amb la resignació que això suposa. I els 
cuidadors se les enginyen per a seguir atenent-los evitant 
contagis, fent la compra, portant el menjar cada dia, 
amb trucades de telèfon per saber d’ells, o inclús vídeo 
trucades. Comprovant que malgrat tot s’han adaptat a 
l’episodi corrent de confinament.

 Les residències d’avis, amb els escassos recursos po-
sats al seu abast, han fet esforços immensurables per aten-
dre’ls amb les millors condicions possibles. Amb enginy i 
mitjançant la tecnologia, han fet possible comunicar-se 
via WhatsApp, Skype… amb els nostres padrins. Això ha 
permès el contacte amb ells, sabem que estan bé i que 

són forts. Ja que els nostres avis, malgrat la seva fragilitat, 
s’han habituat a la nova situació i estan tranquils, serens.

És important que les famílies estiguin tranquil·les, 
assossegades, en aquesta eventualitat, perquè els nostres 
avis han estat cuidats sempre per persones que, ja siguin 
familiars, veïns, voluntaris, professionals, tot i la situació 
de risc de contagi existent, no han deixat d’entregar el 
màxim d’elles mateixes per atendre’ls.

Els nostres padrins són forts, aquesta és la seva gran 
característica. Han passat de tot i segueixen endavant. 
I aquests grans valors que ens han transmès: cura, de-
dicació, esforç, constància, responsabilitat, amabilitat, 
generositat, agraïment… els fa encara més admirables. 
Han cuidat i donat de tot i més als seus éssers estimats, 
i s’esforçaven per a què no faltes de res.
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REFLEXIONS EN VEU ALTA
JESÚS GUAMIS HORTET

Començaré aquest escrit dient que la felicitat absoluta 
no existeix. La vida és una successió d’alegries i penes de 
manera continuada.

Puc afirmar que ser una persona honrada és rendible. 
Si tots els ciutadans de Catalunya i Espanya paguessin 
els corresponents impostos, en funció de la seva renda, 
la majoria de les famílies no tindrien problemes per a 
gaudir d’una vida digna. L’ésser humà té un component 
d’egoisme, tots en tenim més o menys. Hi ha persones 
anònimes que dediquen la seva vida a mitigar molts 
drames, mitjançant organitzacions humanitàries, la mare 
Teresa de Calcuta o Vicent Ferrer, en són un exemple.

En pandèmies com la que estem patint, sorgeixen 
moltes persones anònimes disposades a ajudar els altres. 
Per a molts i moltes la solidaritat és el motiu de la seva 
existència. En el pol oposat, hi ha una llista enorme. Des-
taquem per la seva notorietat: Rato, Blesa, Urdangarin, 
Díaz Ferran, Bárcenas, Conde, etc. Algun d’ells es van 
permetre donar-nos consells de moralitat…

L’educació és molt important. La vida mitjana de 
l’ésser humà, està al voltant dels 84 anys de mitjana. 
Llavors, per què acumular tanta riquesa i algunes vega-
des, de manera il·lícita i en base de fer infeliços als altres? 
Enumero per a mi diferents claus per la felicitat: Fugir de 
la rancúnia i l’enveja, treballar amb vocació, sempre que 

sigui possible i marcar-se unes fites.

Ser solidari, tenir bon humor, mantenir una actitud 
mental positiva, mantenir la ment jove a mesura que 
vas envellint i a la vegada vas perdent la vitalitat física.

Toquem un altre aspecte: el privilegi dels polítics. 
L’honor de ser president del govern del teu país, de la 
teva comunitat, ministre, senador o diputat, hauria de ser 
la primera motivació. Els ciutadans estem sorpresos i a la 
vegada indignats pels avantatges o prebendes de molts 
polítics quan deixen el seu càrrec amb sous escandalo-
sos en empreses relacionades amb el sector bancari, les 
comunicacions o el petroli, donant la impressió que els 
seu mèrits són els favors obtinguts en aquestes empreses 
durant la seva gestió…

Una altra cosa que vull esmentar és la lentitud i la 
politització de la justícia. Malgrat semblar que avui per 
avui alguna cosa es mou de manera diferent, existeix 
encara una gran sensació d’impunitat davant dels grans 
delictes de corrupció. Des què es destapa una trama i 
afloren els imputats fins al veredicte final, passa per ter-
mini mig uns deu anys. Quan arriba aquest moment ja 
han desaparegut proves o ha prescrit el delicte i el més 
greu: el diner desaparegut, no torna a aparèixer.

Malgrat tot, penso que hem de ser optimistes. La ma-

Nosaltres amb els valors que ens han transferit gene-
racionalment hem fet el mateix: estimar-los en el bo i el 
dolent, i no deixar-los mai sols.

Hem de sentir-nos orgullosos d’ells, han viscut la seva 
vida joiosos de sentir-se estimats i això és el millor regal que 
se li pot fer a una persona. Han tingut la sort de ser feliços i 
nosaltres també. És el màxim regal que es pot tenir, la felicitat.

Encara que ara no els puguem veure els tenim cada 
dia al nostre pensament i al nostre cor. Parlem d’ells, 
conversem amb ells i seguim parlant d’ells el dia que no 
els hi podem parlar. El nostre pensament sempre busca el 
record d’aquella felicitat aconseguida, d’aquells moments 
feliços que hem compartit. Som afortunats de què ells 
siguin com són i nosaltres de ser com som gràcies a ells.

Vivim el que ens queda amb alegria, positivisme, 
perquè ells hi seran sempre. No podem fer més que el 
que fem: estimar-los igualment en la llunyania.

Ens hem de congratular per aquesta actitud de força, 
de resiliència, que tenim davant les particularitats i per 
què ens adaptem a tot. Igual que ho fem nosaltres ho fan 
ells. Ells també s’han ajustat al moment present i estan 
tranquils, asserenats.

No ens hem de desanimar, hem d’estar forts i con-
vençuts que estem fent sempre el millor, convivint amb 
les circumstancies actuals que tenim.

Tot sortirà bé.
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Monòleg de tres minuts

Aquest matí mentre em dutxava he pensat en una 
companya d’universitat. No és que mai haguéssim tingut 
una conversa llarga ni profunda, però sí que ens saludà-
vem quan ens creuàvem pels passadissos i manteníem 
unes mínimes paraules de respecte. Sí que és cert que 
em comentava algunes fotos i publicacions que penjava 
a les xarxes socials.

I aquest matí em preguntava –allò que estàs sota 
la dutxa i el cap no s’acaba de despertar– què deu fer, 
aquesta noia? Sí, veig que penja històries (normalment, 
el seu contingut no m’acaba d’agradar massa), però he 
pensat: quan tornarem a parlar? No crec que ens tornem 
a creuar… La vida és molt gran i ella i jo no compartim 
cap cosa tret de la universitat que ja hem acabat. Però… 
la veig a Instagram, i veig que està bé. Que està viva. I 
que és feliç. O això és el que ens vol fer creure, clar.

I mentre m’anava ensabonant he arribat a la conclusió 
que a Instagram no hi veuràs a ningú que estigui trist. 
Instagram i aplicacions d’aquest estil ensenyen la invi-
sibilitat de la tristesa. Veuràs gent que riu, veuràs gent 
que s’ho passa bé, algú que està indignat, molest, algú 
que no diu res, però ningú trist. Quines coses, no? Vull 
pensar que la gent no penjaria aquest tipus d’històries. 
No seria un contingut agradable.

Suposo que les xarxes socials van néixer per fer més 
feliç la gent. Per xatejar amb persones que feia anys que 
no es veien, per trobar a algú amb qui compartir els ma-
teixos interessos, però no crec que volguessin posar-nos 
tristos. Però millor, no? Hi va haver una època que es 
deia que el que no sortia a la televisió no existia. La tele-
visió s’havia convertit en una mena de veritat absoluta. 
(Silenci.) I mentre a les xarxes no hàgim de veure gent 
trista, això ens farà anar a dormir una mica més contents.

Alguaire, 4 de maig de 2020.

LA INVISIBILITAT DE LA TRISTESA
MARC INGLÉS RABAL

joria de la gent és bona. Els catalans i espanyols donem 
cada dia mostres de solidaritat, som líders en donació de 
sang i òrgans. En general som un poble antibel·licista, 
som tolerants, respectem les idees, els costums i proba-
blement, som els menys xenòfobs d’Europa. 

Per anar acabant, poso a la vostra disposició unes 
quantes frases que ens inviten a reflexionar:

 - Déu ha posat el plaer tan a prop del dolor que 
de vegades es plora d’alegria.

 - Els millors doctors del món són: el doctor dieta, 
el doctor tranquil·litat i el doctor alegria.

 - El món està ple de petites alegries. L’art consis-
teix en saber distingir-les.

 - No deixis créixer l’herba en el camí de l’amistat.

 - Les persones són com la lluna, sempre tenim un 
costat fosc que no ensenyem a ningú.

 - La majoria de la gent prefereixen confessar els 
pecats dels altres.

 - Els anys arruguen la pell, però renunciar a l’en-
tusiasme, arruga l’ànima.

 - Optimista és aquell qui mira als ulls, pessimista, 
aquell que mira als peus.

Per acabar, espero i desitjo que quan puguem llegir 
aquestes línies, suposo que al voltant del mes de juny, 
la pandèmia que estem patint i afecta a tantes persones, 
hagi acabat i que tothom puguem fer una altra vegada 
una vida normal sense confinament.

Cordialment us ho desitjo.
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#JOEMQUEDOACASA

► Salut propone
el pase el lunes a 
la fase 1 y ahora 
será Madrid quien 
decidirá si lo avala

► Sólo el 3,7% de
los residentes en 
la demarcación 
tiene anticuerpos 
del coronavirus

► El comercio
pide derogar el 
artículo del BOE 
que veta rebajas 
en las tiendas

► Lleida registra
dos muertes más, 
cinco contagios 
y 13 altas en las 
últimas 24 horas TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-13

El Govern ya ve a punto a Lleida 
para avanzar en la desescalada

FOTO: Ajuntament de Mollerussa / El mercado tuvo una buena afluencia

El mercado de los miércoles 
volvió ayer a Mollerussa des-
pués de dos meses con una 
buena afluencia de público 
y mucha precaución. Por su 
parte, les Borges tambien re-
cuperó el suyo este martes.

Mollerussa 
y les Borges 
recuperan      
los mercados 
semanales
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► El 90% del
comercio abre 
y las terrazas 
presentan una 
buena afluencia

► Las mascarillas
serán obligatorias 
tanto en espacios 
cerrados como  
en la vía pública

► Los temporeros
que den positivo 
por coronavirus 
se trasladarán     
al Hotel Rambla

► Dos muertes
más y 17 nuevos 
contagios en las 
últimas 24 horas 
en la demarcación

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-13

Lleida ‘renace’

FOTO: Tony Alcántara / Los leridanos no quisieron perderse el primer día de terrazas abiertas después de más de dos meses de ‘sequía’

FOTO: T. Alcántara / Un grupo de viandantes 
ayer en una céntrica calle de Lleida

D e s p u é s  d e  d o s  m e s e s  c a s i  v a c í a s ,  l a s  c a -
l l e s  d e  L l e i d a  e m p e z a r o n  a y e r  a  r e c u p e r a r   
su sonom a habitual coincidiendo con la 
entrada de la ciudad en la ase .

Las tiendas abiertas 
atraen a numerosos 
transeúntes en las 
zonas comerciales
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L’última abraçada
PANDÈMIA

Els familiars comencen a enterrar les cendres dels éssers estimats morts durant el 
confinament mentre avui reobren els cementiris de Barcelona i l’àrea metropolitana

MANOLO GARCÍA

Illa obre la porta 
a accelerar 

la desescalada
El pas d’una fase a una altra  

es podria fer en una setmana 

Els xiringuitos de 
Barcelona obriran 

aquest estiu
Els restauradors temen una 

temporada sense turistes

CRISTINA CALDERER
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✓ Ve “cadenas 
de transmisión” 
de Covid-19 
y ralentiza la 
desescalada

✓ La apertura 
de la hostelería 
del Pirineu se ve 
frenada por la 
poca movilidad

✓ Una muerte 
y 51 contagios 
en las últimas 
24 horas en la 
demarcación

✓ El Gobierno 
español rebaja 
en casi 2.000 
los decesos por 
el coronavirus

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-14

Salut congela el paso de Lleida a 
la fase 2 por un repunte de casos

FOTO: Afrucat / Los trabajadores llegaron el domingo a la demarcación, en autocares al 50% de ocupación, para trabajar en la campaña de la fruta

La campaña de Mollerussa Co- 
mercial Duros a quatre pessetes 
comenzó ayer con la apertura del 
del punto de información donde 
se pueden cambiar 100 euros 
por 120 molleuros para gastar en 
los comercios asociados. Según 
el presidente de la entidad, Àlex 

Català, se trata de una “campa-
ña histórica” con un presupuesto 
muy importante que prevé una 
inyección de 110.000 euros.

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Una 
clienta cambia 100 euros por 120 
molleuro  ara a tar en enda

Mollerussa Comercial da 20 
euros por cada 100 gastados

Llegan de Rumanía 
250 temporeros
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