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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’estiu: Dilluns, dimecres i dijous  
 de 10:00 a 14:00 h a la Biblioteca Municipal. 
 Dimarts i divendres de 11:00 a 14:00 h  
 a la Piscina Municipal.

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

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

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

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

TELÈFONS

Ajuntament 973 756 006

Fax Ajuntament 973 756 837

Cont. Automàtic Pregons 973 757 060

EMUN FM Ràdio Alguaire 973 770 750

Consultori Municipal 973 757 177

Fax Consultori 973 756 817

Biblioteca 973 756 816

Llar de Jubilats 973 756 139

Correus 973 756 945

Farmàcia 973 757 226

CEIP Teresa Bergadà 973 756 346

Llar d’Infants 973 756 728

Piscines Municipals 973 756 465

Parròquia 973 756 107

Bombers Almenar 973 770 610

Policia Mossos d’Esquadra 973 700 050

CAP Almenar 973 770 218

Dones en situació de violència 900 900 120
 (gratuït)

Cassa (Avaries) 902 290 280

Emergències 112

Taxi Manel Tersa (9 places) 699 432 432

Taxi Manel Gonzàlez (8 places) 639 335 130

NOTA DE LA REDACCIÓ

Arribem al número 78 de la nostra revista local
, 

Cercavila., prèvia a les vacances d
’estiu, com és 

habitual, trobareu informació sobre el passat Abril 

Cultural entre altres. Bona lectura!

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



3 78

RACÓ POÈTIC

A VISITARTE (2)
MANUEL LUQUE MORENO

Al cementerio voy
Y del cementerio vengo

Traigo una pena muy grande
Y la traigo dentro.

Yo quisiera hablar con ella
para poder contarle

las veces que voy a verla 
algunos días mañana y tarde.

Si yo pudiera hacer eso
qué alegría me diera
porque sería la forma
que ella me creyera.

Así voy pasando los días
con el mismo pensamiento

y no me lo puedo quitar de la cabeza
lo llevo por dentro.

Yo quisiera muchas veces
poderme serenar

y pasar mejor la vida
y no tanto pensar.

A ver si eso
lo puedo conseguir

sinó tendré que estar así
hasta el día de morir.

Dios quiera que se me quite
y que yo no piense tanto
y que pueda llegar el día
que me vaya olvidando.

Pero realmente creo
que esto no terminará

porque por tiempo que pase
yo a ella la pensaré igual.

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 d’Óscar Garcia.

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 30 d’agost de 2019.
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EL CONVENT DE LES MONGES 
SANTJOANISTES D’ALGUAIRE (II)

XAVIER BAÑERES I VICENT LLADONOSA

Construcció del monestir d’Alguaire

El castell d’Alguaire, d’origen musulmà, no es troba 
documentat fi ns el 1083 i s’hauria recuperat amb la 
caiguda de Lleida (1149) o poc abans. El 1151 Ramon 
Berenguer IV de Barcelona va atorgar carta de poblament 
per ocupar el lloc d’Alguaire. El castell i la vila foren de 
domini reial fi ns que el 1186 Alfons el Cast va cedir la 
senyoria a l’orde de l’Hospital.

El castell d’Alguaire va esdevenir en aquell moment 
en seu d’una comanda hospitalera. El 1194 Ermengol 
VIII d’Urgell va confi rmar la donació dels castells de 
Pedrís (Noguera) i la Portella (a llevant d’aquí) a la casa 
d’Alguaire. El 1250 es registra un canvi important quan 
el senyoriu del lloc fou cedit a la comanda femenina de 
Cervera constituïda el 1245 i que cercava un lloc més 
apropiat per establir-se. Una butlla del 1262 va aprovar 
la fundació de la comanda d’Alguaire on es va traslladar 
la comunitat procedent de Cervera i el castell va quedar 
ocupat per les monges hospitaleres. La capella es va 
dedicar a Sant Joan.

Referència: Monestirs de Catalunya. Comanda d’Al-
guaire. Internet

- El monestir era un tancat que formava un rectangle 
d’est a oest de 190 m de llargària i de nord a sud uns 
188 m. El seu perímetre era d’uns 35.663 m2 dins de la 
ciutadella feta pels àrabs.

- Els fragments de parets de tàpia encofrada pertanye-
ren al pany interior de murs que envoltaven el monestir 
i podien ser del 1200 al 1300.

- Les muralles exteriors del monestir han desaparegut. 
Hi ha vestigis arran del serrat. Recinte del segle XVII.

- Dins de l’espai anterior s’edifi cà la casa conventual 
i l’església. També van aparèixer unes sitges segurament 
per emmagatzemar blat en època àrab.

- Hi ha una visió gràfi ca de l’enginyer francès Mr. 
Beaulies.

Referència: Història de la Vila d’Alguaire i el seu Mo-
nestir Santjoanista. Josep Lladonosa Pujol. Pàgs. 52 i 53.

L’església del monestir

a) L’absis

L’absis és una construcció adossada a la nau o les naus 
d’una església o temple, normalment de forma semicir-
cular, tot i que n’hi ha de quadrangulars (absis carrats) i 
poligonals. Acostuma a ser cobert amb una volta (sovint 
de quadrant d’esfera) i acostuma a trobar-se darrere de 
l’altar formant capelles.

Quan un o diversos absis es troben en una posició 
secundària o són de dimensions reduïdes respecte a 
un altre del mateix edifi ci, hom parla d’absidioles. En 
aquest cas es poden disposar dins del conjunt edifi cat 
de moltes maneres, com ara obertes en forma radial al 
voltant d’un deambulatori. Des de l’edicte de Milà (1313) 
les basíliques són edifi cis destinats al culte cristià, i els 
absis han servit per situar el presbiteri i l’altar en diversos 
estils arquitectònics com el romànic, el gòtic i el barroc.

La paraula absis prové del llatí (absis, absidis), que al 
seu torn prové del grec ( , apsis, apsidos), el signifi cat 
del qual és el d’arc o volta.

A la fi gura 3 apareix l’absis principal de l’església del 
monestir de Santa Maria de Ripoll.

Referència: Vikipèdia. L’enciclopèdia lliure. Internet.

Figura 3 Absis principal de l’església del 
monestir de Santa Maria de Ripoll 

(Vikipèdia)
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Nota 1: El deambulatori o girola és un espai que 
envolta l’altar major de les esglésies i que aparegué amb 
l’objectiu de facilitar el trànsit dels fi dels per l’interior dels 
temples sense destorbar les celebracions que s’hi celebra-
ven simultàniament

No es el cas de l’església del monestir. Sí en canvi el 
podeu trobar a la catedral nova de Lleida.

Nota 2: Abans de l’edicte de Milà, i des què van co-
mençar a predicar els apòstols, tot el referent a l’església 
es denomina Paleocristià.

b) L’absidiola

Una absidiola és un absis secundari o de categoria 
inferior. Així, es pot dir que la capçalera d’una església 
amb tres absis, el central dels quals és més gran i conté 
l’altar principal, és un conjunt d’un absis i dues absidio-
les laterals. Representen l’aurèola lluminosa que envolta 
el cap de Jesucrist en iconografi a Cristiana. Solen ser de 
nombre imparell, i sovint la que està situada a la capçalera 
de l’església, és de majors dimensions i acostuma a estar 
dedicada a la Verge.

A la fi gura 4 podeu veure l’absis (2) i les dues absidioles 
(1) de Sant Climent de Taull.

Les excavacions fetes a Alguaire han permès comprovar 
de moment que l’església del monestir tenia forma de creu 
llatina i a cada costat de l’absis hi ha una absidiola (Figura 
5), i si es mira «in situ» veureu que l’absidiola de la dreta 
(costat de l’epístola) ha quedat bastant a la vista mentre 
que la de l’esquerra (costat de l’evangeli) no és tan visible.

Nota: La creu llatina és una creu formada per dos seg-
ments de diferent llargada que es creuen en angle recte, 
on el segment menor creua el més llarg en una proporció 
de tres quarts. El seu ús en l’entorn religiós fa referència a 
la forma del crucifi x de la tradició cristiana.

A la fi gura 5 anterior hem d’assenyalar que la part de 
dalt de la foto correspon al punt per on surt el Sol, és dir 
a l’Est, la part de baix a l’Oest, la part de la dreta al Sud 
i la part de l’esquerra al Nord. D’aquesta forma l’ofi ciant 
de la missa a l’altar de l’absis estava sempre de front al 
sol i d’esquena als fi dels, com era obligatori, tot i que 
actualment ofi cien per l’altre costat de l’altar.

Plànol del castell-monestir

El Josep Lladonosa Pujol a la pàgina 53 del seu llibre 
ens diu: «La visió gràfi ca que en posseïm amb més garanties 
de veridicitat és el famós gravat de l’enginyer francès Mr. 
Beaulieu acompanyat d’un plànol de l’any 1644 (vegeu les 
làmines X i XI)». A la fi gura 6 podeu veure la làmina XI i a 
continuació la traducció del text.

Figura 4 Dues absidioles laterals unides per un absis central. 
Imatge de Sant Climent de Taull (1: absidioles; 2: absis) 

(Vikipèdia)

Figura 5 L’absis i les dues absidioles de l’església del monestir 
Santjoanista d’Alguaire (Excavacions 2018) (Foto autors)

Figura 6. Plànol de l’any 1640 (Beaulieu) que correspon a la 
làmina XI del llibre de Josep Lladonosa Pujol 

sobre el monestir.
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ELISENDA DE MONTCADA (2)
PERE TERRADO

ELISENDA DE MONTCADA, BENEFACTORA DEL 
MONESTIR, VA FER CONSTRUIR LA CAPELLA DELS 
SANTS APÒSTOLS A L’ESGLÉSIA DE LA MARE DE 
DÉU D’ALGUAIRE

Prosseguim amb el testament d’Elisenda de Queralt i 
de Cervelló, altrament Elisenda de Montcada.

Continuen els llegats o deixes que va fer al mones-
tir. Deixà 30 sous jaquesos per una pitança per al dia de 
la celebració de la festa de tots els Sants Apòstols, i altres 
30 sous jaquesos per una pitança per al convent per al dia 
de l’Aniversari –de la seva defunció– per la seva ànima.

Deixà 10 sous jaquesos per dos ciris o brandons 
perquè cremessin sempre en honor del Corpus Christi, 
a l’altar de Santa Maria del monestir d’Alguaire, i cantar 
a les matines dues Stella matutines.

Deixà 10 sous jaquesos a fra Pere Ferrer, prior del 
convent de frares Predicadors de Lleida (Dominics), per 
a la sagristana predita constituïda per a la seva capella –la 
dels Sant Apòstols–.

Deixà 1.000 sous barcelonesos al monestir d’Alguaire 
per al manteniment de la persona Berenguera d‘Arera, 
durant tota la seva vida i perquè l’enterressin. Un cop 
difunta dita Berenguera, que es destinessin per necessitats 
de les monges malaltes del monestir de Nostra Senyora 
d’Alguaire, no per altra cosa. No sabem la relació que 
hi havia entre la testadora Elisenda i aquesta Berengue-
ra legatària, però podria haver estat la seva criada de 
confi ança.

Deixà 100 sous barcelonesos per la taula, mensa, i 
dues pitances per a l’ànima de Berenguer de Puigverd, 

A continuació tenim la traducció del text de la fi gura 7:

A la dreta: Plànol del Castell d’Alguaire
A l’esquerra: Llegenda
A: Abadia o convent de Dames
B: Porta de l’Abadia
C: Primera fortifi cació
D: Cercat o pati tancat del Castell
E: Porta davant de la mitja lluna
F: Segona fortifi cació
G: Fortifi cació separada o reducte
H: El poble

A la fi gura 7 veiem una ampliació de la zona del 
castell-monestir de la fi gura 7 per apreciar millor les di-
ferents parts.

Nota: Possiblement a la fortifi cació en forma de V 
entre la paret del pati i la segona fortifi cació li van donar 
el nom de mitja lluna.

BIBLIOGRAFIA

«Història de la Vila d’Alguaire i el seu Monestir Santjo-
anista» de Josep Lladonosa i Pujol.

Vikipèdia.

Figura 7 Ampliació de la zona dels castell 
corresponent al plànol de la fi gura 6.
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que fou el seu segon marit, a la mensa del monestir d’Al-
guaire.

Fem un altre incís per aclarir que el valor pecuniari 
dels llegats, com podem observar, tan aviat eren fets amb 
moneda de sous jaquesos com de sous barcelonesos, 
per fer-nos una idea del seu valor cal tenir present que 
els sous jaquesos tenien més valor que els barcelonesos 
perquè les monedes pesaven més i per tant hi havia més 
quantitat de plata. Aproximadament la relació de valor 
entre ambdues monedes era que un sou jaquès equivalia 
a un sou i mig barcelonès. També fem esment que una 
lliura equivalia a 20 sous.

Disposicions sobre sufragis propis i de familiars 
propers

Per a sufragis propis destinà la quantitat de 16 lliures 
jaqueses per celebrar 1.000 Misses després d’un mes del 
dia del seu òbit. També destinà per a la seva ànima i la dels 
seus difunts marits allò que restés, un cop feta la distribució 
entre els diversos llegats, dels 500 sous jaquesos de renda 
anual que rebia dels frares de la Milícia del Temple, del 
castell de Torres de Segre.

Per a sufragis dels familiars difunts més propers va fer 
un parell de llegats, un de 130 sous jaquesos perquè dos 
preveres celebressin misses i altres ofi cis divins a l’església 
de Santa Maria de Gardeny per a l’ànima dels seus pares i 
per a l’ànima del noble Guillem Ramon de Montcada, el 
seu difunt primer marit, i per les candeles necessàries per a 
la celebració de les misses; l’altre, també 130 sous jaquesos 
perquè dos preveres celebressin misses i altres ofi cis divins 
a l’església de l’Hospital Sant Joan de Jerusalem, de Lleida, 
per al noble Pere de Queralt, quòndam son germà, i per 
les candeles necessàries per a la celebració de les misses. 

Llegats a diverses esglésies, convents o mones-
tirs, altars i entitats religioses

Dins d’aquest capítol o subtítol va fer set llegats per a 
les taules o menses dels monestirs següents:

A la mensa del convent del monestir de Santa Maria 
de Vallsanta, cenobi femení cistercenc del qual queden 
importants restes, situat prop de Guimerà, a la comarca 
de l’Urgell, deixà 100 lliures barceloneses. Aquest llegat 
per les taules és el més important quantitativament perquè 
és en lliures i 100 lliures equivalien a 2.000 sous.

A la mensa del monestir de les Franqueses, llegà 100 
sous jaquesos. Era el monestir femení cistercenc de Santa 
Maria de les Franqueses, situat prop de Balaguer, actual-
ment només en resta l’església.

A la mensa del convent del monestir d’Avinganya, deixà 
100 sous jaquesos. És el convent de Nostra Senyora dels 
Àngels d’Avinganya, cenobi trinitari femení, situat dins el 
terme municipal de Seròs.

A la mensa de les senyores de Santa Clara de Lleida, 
llegà 100 sous jaquesos. Es refereix a les monges del 
convent de Santa Clara. No hem pogut, però, esbrinar 
perquè les van qualifi car de senyores.

Llegà 100 sous barcelonesos a la mensa del convent 
del monestir de Vallbona. Cenobi cistercenc femení de 
Santa Maria de Vallbona, situat al municipi de Vallbona 
de les Monges.

Deixà 100 sous barcelonesos a la mensa del convent 
del monestir de Peracalç. El poblet de Peracalç és al terme 
municipal de Baix Pallars, a la comarca del Pallars Sobirà, 
però no hi hem trobat cap referència que ens permeti 
situar-hi aquest monestir. Existí un monestir de Sant Esteve 
de Perabella, que el nom s’hi assembla, però era masculí.

Deixà 100 sous barcelonesos a la mensa del convent 
del monestir de Tragó. Era el monestir cistercenc femení 
de Santa Maria de Vallverd, del qual en queden algunes 
restes, situat al terme del desaparegut poble de Tragó de 
Noguera.

Llegats per a obres a convents i esglésies

Per a les obres de l’església de la Seu de Lleida i per a 
la seva confraria, llegà 100 sous jaquesos.

Per a les obres del claustre o altres de llur convent als 
frares Predicadors, Dominics, de la casa de Lleida, llegà 
100 sous jaquesos.

Per a les obres de la casa de Santa Maria del Carme 
llegà 50 sous jaquesos. No diu d’on però creiem que es 
refereix al convent del Carme de Lleida que fou fundat 
l’any 1272.

Per a obres a l’església de Santa Maria de Mequinensa 
va llegar 100 sous jaquesos.

I per a les obres de la casa de Santa Maria de l’Horta 
llegà 25 sous jaquesos

Llegats per a ornaments d’altars

Per ornaments de l’església de l’Hospital de Sant Joan 
de Jerusalem de Lleida va llegar 100 sous jaquesos.

Per ornaments de l’altar de les obres de l’església de 
Santa Maria de Montserrat va llegar 100 sous barcelo-
nesos.

Per ornaments a l’altar de Santa Maria de Gardeny va 
llegar 50 sous jaquesos.

Per ornaments a l’altar de sant Bernat del convent de 
sant Hilari llegà 50 sous jaquesos.

Per ornaments a l’altar de Santa Maria de Seròs va 
llegar 30 sous jaquesos.

Per ornaments a l’altar de sant Salvador del castell de 
Seròs llegà 30 sous jaquesos.

Per ornaments a l’altar de sant Joan de l’església de 
Faió llegà 20 sous jaquesos.
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Llegats per a altres destinacions
Als frares de Santa Eulàlia de la Porta de Gardeny per 

redimir captius va llegar 50 sous jaquesos. Són els frares 
de l’Orde de la Mercè que també foren coneguts amb 
aquest nom.

Als frares de la Santíssima Trinitat per redempció de 
captius en poder dels sarraïns va llegar 50 sous jaquesos.

Al monestir de sant Hilari per pitança va llegar 50 sous 
jaquesos. Suposem que es tracta del desaparegut cenobi 
femení cistercenc de Lleida situat on ara hi ha l’Hospital 
de Santa Maria.

Per una làmpada que cremés nit i dia a la capella de sant 
Pere del castell de Mequinensa va llegar 50 sous jaquesos.

Llegats sense determinar-ne la destinació
Als Frares Menors de la casa de Lleida, els va llegar 100 

sous jaquesos. Aquests frares són un dels ordes dels frares 
mendicants franciscans. 

A Santa Maria de Roncesvalles, en eusquera Orreaga, 
Navarra, va llegar 100 sous jaquesos que els havia promès. 
Santa Maria de Orreaga-Roncesvalls era un antic monestir 
i col·legiata que acollia pelegrins de l’Orde de l’Hospital. 
També deixà 5 sous jaquesos als confrares de sant Antoni, 
i de santa Bàrbara, no diu d’on, però suposem que de la 
mateixa església de Roncesvalles.

Al convent del monestir de Santa Maria de Bonrepòs 
va llegar 100 sous barcelonesos. Fou un cenobi femení 
cistercenc fi ns al segle XV. Situat al terme de la Morera de 
Montsant, comarca del Priorat. Actualment el lloc on era 
situat és conegut com el Mas de Sant Blai.

A l’Hospital de pobres de Lleida va llegar 5 sous ja-
quesos.

Llegats a diverses persones
Deixà 350 sous jaquesos a la Marquesa d’Alió, monja 

del monestir d’Avinganya, per pagar-ne 50 i altres 94 i 
per recompensar-la.

A Gueralda d’en Folch li va llegar 200 sous jaquesos.
A fra Pere Ferrer, de l’orde de Predicadors, li va llegar 

100 sous jaquesos; i a fra Guillem Ermengol de dit orde 
20 sous jaquesos; a ambdós per a les seves necessitats.

A Sibil·la de Llorach, monja del monestir de les Fran-
queses li llegà 50 sous jaquesos per a les seves necessitats.

A Ramon d’en Joan d’Alguaire pels bons serveis rebuts 
li llegà 50 sous jaquesos.

A Nicolau Destre, sastre de Lleida, li va llegar 100 sous.
A Maria, devia de ser una criada seva, li va llegar 50 

sous jaquesos; i a Mateua, suposem amb les mateixes 
circumstàncies li va deixar 20 sous.

A Dolceta, neboda de fra Pere Ferrer, li va llegar 50 
sous jaquesos.

Als malalts de sant Llàtzer per pitança els va llegar 10 
sous. Eren els malalts de lepra.

Disposicions fi nals del testament
Un cop pagats tots els anteriors llegats, els béns que 

quedessin que es distribuïssin per la seva ànima i les dels 
seus difunts marits.

Designà al Castellà d’Amposta, encara no s’havia 
creat el Gran Priorat de Catalunya, al comanador, prior 
o priora d’Alguaire per assignar la capellania de tots els 
Sants Apòstols.

Per quan fossin difunts els marmessors actuals, designà 
per distribuir els 500 sous jaquesos a la priora d’Alguaire 
i a la sagristana que la priora elegeixi.

Manà al comanador del castell de Torres que cada any 
pagués els 500 sous jaquesos a la priora i sagristana del 
monestir d’Alguaire.

També va incloure una clàusula de seguretat, que diu 
que tot allò que s’havia de fer al monestir d’Alguaire, en 
cas d’impediment, es fes a l’església de Santa Maria de 
Gardeny, designant al prior o capellà majordom de Gar-
deny, per fer-ho. Volem dir que ens sembla una clàusula 
una mica supèrfl ua atès que la seva germana era la priora 
del monestir d’Alguaire.

Datat als idus octobris anno incarnationis Christi 1305, 
és a dir el dia 15 d’octubre de 1305.

Signà Elisenda de Montcada que ho concedí, signà i 
pregà que signessin els marmessors i testimonis. Signaren 
els testimonis de la seva signatura Jaume de Quexach i 
Tomàs d’Osona, ciutadans de Lleida.

El marmessor Pere Ramon Pere va signar a les 16 
calendes de desembre de dit any, és a dir, el dia 16 de 
novembre de 1305, i foren testimonis de la seva signatura 
el noble Pere de Queralt i Berenguer de Castellolí, cavaller.

I el marmessor Pere Arnau de Cervera, va signar als 
8 idus de desembre, és a dir el dia 6 de desembre, post 
obitum, és a dir, després de la mort de la predita testadora. 
(ACapL Pergamins, núm. L-03743).

Elisenda de Montcada morí el mateix any que testà: el 
1305. Però hi ha dubtes amb el dia i el més, ja que hi ha 
diferències entre els documents que en parlen. Tant el ne-
crologi com l’obituari del monestir de Santa Maria d’Alguaire 
diuen que morí el dia 1 de novembre sense dir-ne l’any, 
però aquest dia i mes no quadren amb les dates en què van 
signar els marmessors. Hem vist que Pere Ramon Pere i els 
seus testimonis van signar el 16 de novembre sense cap nota 
aclaridora; i l’altre marmessor Pere Arnau de Cervera i els seus 
testimonis signaren el dia 6 de desembre post obitum, és a 
dir, després de la mort de la testadora; cosa que no diu a la 
signatura del dia 16 de novembre. D’ací sorgeixen els dubtes.

Continuarà i acabarà el present treball a la propera 
Cercavila.

ACapL = Arxiu Capitular de Lleida. Pergamins núm. 
L-03743.
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CONGRÉS SOBRE SISTEMES 
AGRARIS, ORGANITZACIÓ SOCIAL 

I PODER LOCAL
Del 4 al 6 d’abril va tenir lloc el Congrés sobre sistemes 

agraris, organització social i poder local que enguany 
arribava a la desena edició.

Els congressos sobre Sistemes Agraris, organització 
social i poder local tenen ja una dilatada experiència, han 
comptat amb la participació de reconeguts historiadors, 
geògrafs i antropòlegs, són publicats regularment per l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida –copatró 
del Patronat Municipal Josep Lladonosa d’Alguaire– i han 
estat citats a bastament per diversos treballs acadèmics, 
i ressenyats en revistes especialitzades.

Les nou trobades anteriors han girat al voltant dels 
béns comunals, les solidaritats pageses, el control social 
i la vida quotidiana, les fi res i els mercats, les condicions 

de vida, el poblament i el territori, sobre la família pagesa 
i l’economia rural, la indústria al món rural, i en el darrer 
congrés sobre els recs històrics.

Enguany, es van impartir una sèrie de ponències i 
conferències emmarcades en la temàtica d’aquesta con-
vocatòria: Cultius, especialització i mercats, amb un gran 
nombre d’assistents.

A la conferència inaugural, presidint la taula: Manel 
Lladonosa, president del Patronat, Antoni Perea, Alcalde 
d’Alguaire i el professor de la UdL, Enric Vicedo, a qui 
l’Ajuntament i el Patronat li van fer un reconeixement 
per la seva dedicació, any rere any, en la coordinació del 
congrés.
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Així de fantàstic, llueix el nou mural que s’ha instal·lat a l’entrada de la Biblioteca Pública Josep Lladonosa i Pujol 
d’Alguaire. Un disseny creat per l’artista local Montse Vendrell, qui va abocar la seva creativitat, sensibilitat i bon fer 
en aquest bonic projecte. Queda espectacular! Passeu per la Biblioteca a comprovar-ho.

MURAL A LA BIBLIOTECA
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2n PREMI DE RECERCA JUVENIL 
ALGUAIRE 2019

REGIDORIA DE JOVENTUT

En el marc de l’acte de presentació del llibre guanyador 
de la 29a edició del Premi Josep Lladonosa i Pujol d’Histò-
ria Local dels Països Catalans que es va celebrar el dia 14 
d’abril, es va fer entrega del 2n Premi de Recerca Juvenil 
d’Alguaire, que premia els treballs de 2n de Batxillerat.

Aquests premis, impulsats des de la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament d’Alguaire amb el suport de la 
Direcció General de Joventut, van néixer l’any passat, amb 
l’humil voluntat de fomentar l’esperit de recerca entre els 
joves, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació 
i servir d’estímul i de reconeixement a la dedicació dels 
estudiants en els seus treballs. És una manera de premiar 
l’esforç, la creativitat, la motivació, el coneixement, que 
els estudiants de Batxillerat han de demostrar en els seus 
treballs de recerca.

El veredicte del jurat va ser: “Per un redactat ben estruc-
turat i una comunicació clara d’idees. Per una presentació 
i correcció en els continguts exposats. Per una acurada i 
extensa recerca d’informació i de dades. Per l’organització 
clara de la informació recopilada i per la seva presentació 

en un format molt estètic i entenedor així com per l’ela-
boració de les conclusions. S’atorga el 2n Premi de recerca 
juvenil d’Alguaire al treball: “La veritable màgia de Harry 
Potter”, de Clàudia Gràcia Mateu.

El premi consisteix en 100 euros i una tablet.

Segons l’autora: La màgia real de Harry Potter no és la 
que apareix en les seves pàgines sinó la que ha fet possible 
que Harry Potter esdevingui un fenomen mundial.

Per això el títol del treball: “La veritable màgia de Harry 
Potter”. Tal com diu, la saga de Harry Potter té aspectes 
originals que la fan diferent i única. Hi ha molts llibres 
escrits i pensats per a joves que no aconsegueixen atreure 
l’atenció com ho ha fet aquesta obra. El seu treball busca 
descobrir què pensa, què sap, què prefereix el lector i el 
públic en general, i per quina raó aquesta història con-
verteix els seus lectors en incondicionals, després de tots 
els anys.

Moltes felicitats a la Clàudia i a la resta de participants 
pels seus treballs.
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ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA
ALGUAIRE

Arriba el bon temps i com la primavera i les flors, les 
nostres activitats no paren de créixer. Vam començar el 
mes de març, de manera reivindicativa, ja que, com no 
podia ser d’un altra manera, des de la Biblioteca ens vam 
afegir a la commemoració del 8 de març, dia de la Dona 
Treballadora. Per aquesta ocasió, vam realitzar diverses 
activitats, com per exemple, una exposició sobre llibres 
de temàtica feminista. Les dues activitats centrals de la 
diada, varen ser una hora del conte per la igualtat de 
gènere i una xerrada-debat sobre el paper de les dones en 
la literatura, on totes dues, van tenir molt bona acollida.

Al debat, conduït per Laura Bañeres, vam poder acollir 
a tres escriptores lleidatanes de renom, com són la Marta 
Alós, la Montse Sanjuan i la Ramona Solé. Amb la seva 
participació i junt amb el públic assistent, vam fer un 
repàs sobre la figura de la dona des d’una perspectiva 
àmplia en el món literari. Pel que fa a l’hora del conte, els 

protagonistes van ser els pares i mares 
de la vila d’Alguaire, que van explicar 
als més petits i petites, tot un seguit de 
contes per la igualtat de gènere.

Un cop superat el març, vam encetar 
un nou mes que com ja és costum, ve 
carregat d’activitats, ja que a Alguaire, 
té lloc l’Abril Cultural. Des de la Biblio-
teca Josep Lladonosa també ens hi vam 
sumar. La Biblioteca va inaugurar la 
temporada de visites escolars, on vam 

rebre als nens i nenes de P3 de l’Escola Teresa Bergadà. 
Una vintena llarga d’alumnes i amb les seves mestres, van 
voler conèixer de més a prop el funcionament i serveis 
de l’equipament. A més, la classe es trobava treballant el 
creixement i els hàbits de vida saludables. Per això, vàrem 
llegir tot un seguit de contes relacionats amb els temes 
que treballaven. En finalitzar, tots els nens i nenes, van 
gaudir d’una estona lliure per poder llegir i fullejar una 
gran varietat de llibres i contes de la Biblioteca.

Una altra de les activitats realitzades, va ser l’hora del 
conte, que en aquesta ocasió, fou una mica diferent. 
El clown Ruskus Patruskus, ens va visitar de nou per 
presentar-nos el seu espectacle “Lets go to the farm”. 
Aquest conte però, va ser en llengua anglesa, fet que ens 
va permetre a petits i grans que vam assistir a la cita per 
conèixer una mica més la petita granja d’en Ruskus i a 
més, millorar el nostre vocabulari en anglès.

En definitiva, podem afirmar que 
tothom va quedar encantat amb l’obra 
i una bona mostra d’això, fou les rialles 
del nombrós públic assistent!

Al mes de maig, és mes de novetats 
literàries i a nosaltres ens agrada estar a 
l’última i que pugueu gaudir de la millor 
lectura. Gràcies al Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya i amb la  
col·laboració de la Biblioteca Josep Llado-
nosa, hem adquirit nous llibres entre els 
quals podem trobar les últimes novetats 
d’aquest any 2019.

Per finalitzar, us volem anunciar una 
de les novetats importants d’aquestes 
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setmanes, i és que aquest estiu, podreu gaudir 
també de la Biblioteca a la Piscina Municipal. Ja 
sabeu que ens agrada poder apropar-vos la lectura 
i la cultura a tots els racons de la vila d’Alguaire. 
En breu tindreu més notícies!

Activitats del Grup de lectura

Els membres del grup de lectura de la Bibli-
oteca d’Alguaire, continuen amb els seus bons 
hàbits de lectura. Una obra de les clàssiques 
agafa el relleu per a llegir i comentar entres totes 
i tots. Parlem del llibre “Si això és un home” de 
l’escriptor italià Primo Levi, el qual narra les seves 
vivències en el camp d’extermini d’Auschwitz.

Per altra banda, no tot és llegir al grup de lec-
tura, si no que a més, plegats aprenem sobre tot 
el relacionat amb el món de la literatura. Per això, 
vam rebre la visita del tipògraf Dionís Gutiérrez, 
amb la seva xerrada “El passat i el present de 
l’edició dels llibres”. En aquesta, va fer un repàs 
històric sobre com es feien i confeccionaven els 
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llibres en l’antiguitat, i en acabar, ens va realitzar una mos-
tra pràctica que va fer passar una estona molt interessant 
a tots i totes les assistents.

Per acabar, ben aviat us anunciarem algunes de les 
activitats de l’estiu que tenim pensades els membres del 
grup de lectura junt amb la Biblioteca Pública d’Alguaire. 
Sols us diem, que hi haurà llibres, bon ambient i coses 
ben fresques!

Apunta’t a la nova temporada del grup de 
lectura!

Si t’agrada llegir, sigui quina sigui la teva edat, ins-
criu-te a la nova temporada del grup de lectura. Escollim 
un llibre i posem en comú les nostres impressions i co-
mentaris un cop al mes. Gratuït i obert a tothom, tan pels 
usuaris/es de la biblioteca com pels que no ho són. Per 
formar-ne part, informa-te’n a la biblioteca!

Us recordem l’horari de la Biblioteca d’Alguaire

Horari d’estiu de la biblioteca*

*A partir del 25 de juny fi ns al 12 de setembre

Dilluns, dimecres i dijous als matins de 10:00 a 14:00 h a la Biblioteca Municipal

Dimarts i divendres de 11:00 a 14:00 h a la Piscina Municipal
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VISITA GUIADA A LA CATEDRAL 
NOVA I A LA CUIRASSA

Dins dels actes programats durant l’Abril Cultural, els Amics del Patrimoni Cultural d’Alguaire hi vam voler participar 
organitzant una visita guiada a la Catedral Nova i a la Cuirassa, antic barri jueu de Lleida.

La nostra guia, que en sabia un niu, ens va fer conèixer una part important de la nostra història i mentre fèiem 
camí, narrava detalls interessants d’aquí i d’allà com ara la casa modernista de la cantonada del carrer Cavallers, la 
capella de St. Jaume, la costa del Jan... I de tornada, vam tenir ocasió de fer una visita ràpida a l’antic convent del 
Roser, actualment convertit en parador. La passejada se’ns va fer curta!

Tants segles d’història i tan a prop!

Gràcies als/les participants i com sempre, agraïm a l’Ajuntament el seu suport.
Abril de 2019
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ASSOCIACIÓ AMICS DEL PATRIMONI CULTURAL D’ALGUAIRE

CAPACITATS INFINITES
CLUB DE BOTIFARRA D’ALGUAIRE

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

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

Moltes gràcies

El passat 11 d’abril, dins la programació de l’abril 
cultural, el Club de Botifarra d’Alguaire vam organitzar la 
xerrada “Capacitats Infi nites” a la Sala d’actes de l’ajun-
tament.

Els ponents van ser l’Antoni Reinoso, la Carme Mateu i 
l’Estela González, tots tres veïns d’Alguaire, acompanyats 
de dos persones usuàries dels serveis de rehabilitació 
comunitària de Lleida i de l’associació La Brúixola, l’Anna 
i el Ramon.

Vam acabar la jornada aprofi tant per fer un petit reco-
neixement al Joan Escolar, recentment jubilat, que ha estat 
un referent no només a Lleida, sinó a nivell nacional, en 
relació amb la seva aportació en l’àmbit de la discapacitat 
intel·lectual.

La interessant xerrada va donar a conèixer una mica 
el treball que fan els diferents professionals que intenten 
donar solucions a les persones que han patit un diagnòstic, 
que com ens van dir, acostuma a ser demolidor.

Però la realitat és que amb el suport d’aquests professionals 
i de les famílies es pot superar. Cal fer encara molta feina 
per conscienciar la societat i trencar l’estigma que suposa 
la malaltia mental i aconseguir, entre tots, que aquest 
diagnòstic no impedeixi viure una vida plena, les possi-
bilitats són infi nites.

El Club de Botifarra ja fa deu anys que hi posem un 
granet de sorra organitzant el campionat de botifarra 
“Contro i Recontro” amb les diferents associacions de 
Lleida i província que treballen amb les persones afectades 

de malaltia mental, i en gaudim intensament. Aquest any 
2019 per commemorar aquest desè aniversari el campi-
onat s’ha celebrat el dia 18 de maig a la zona esportiva 
del nostre poble amb el suport de la resta d’associacions 
d’Alguaire.
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ENTORN I NATURA 
AQUESTA PRIMAVERA
ASSOCIACIÓ CAMINADORS I CORREDORS D’ALGUAIRE “LO MAKOT”

SALVADOR ESPINET

Després de la nostra gran fi ta, la Sagrat Cor Trail durant 
el mes de febrer, l’Associació de corredors i caminadors 
d’Alguaire “Lo Makot”, es torna a posar les bambes per 
preparar nous reptes per a tots els socis i participants dels 
diferents actes realitzats.

Una de les sortides d’aquest trimestre organitzades per 
l’Associació i que ha tingut un gran èxit de participació 
ha estat l’excursió del dia 17 de març a l’estació d’esquí 
de fons de Llanos del Hospital (Benasc). De bon matí a 
les 7:00 h, estàvem concentrats a la zona esportiva del 
poliesportiu, més de 25 famílies preparades amb les botes 
d’esquí, ben abrigadets i amb ganes de gaudir d’un dia 
que es presentava ben assolellat. Tots dins dels nostres 

cotxes vam agafar la ruta direcció a Benasc. A l’arribada 
a l’estació d’esquí, i per agrupar-nos, l’Associació va con-
vidar a tots els participants a esmorzar coca amb xocolata 
per agafar forces per iniciar les diferents activitats que 
podíem realitzar a l’estació, ja que teníem diferents nivells. 
Una de les activitats per les famílies va estar les baixades 
amb trineus per les pistes, un altra i pels més agosarats, 
va ser fer una ruta de 12 km amb raquetes de neu fi ns 
al forat dels Aigualluts. Un altra part del grup va realitzar 
una ruta més curta per la pista de Llanos del Hospital. 
Després d’haver passat un gran dia i estar tots cansats 
de tanta activitat ens vam ajuntar per dinar plegats i tot 
seguit agafar camí de retorn fi ns Alguaire.

Dins el marc de l’Abril Cultural que organitza l’Ajun-
tament, l’Associació ha col·laborat amb l’Escola Teresa 
Bergadà preparant una sortida cultural per la serra d’Al-
guaire el dia 9 d’abril amb els nens de cicle superior i els 
seus professors, per tal de gaudir d’un dia a la natura 
local i conèixer la fauna i la fl ora particular i característica 
de la serra.

Un altra activitat, va ser una classe d’iniciació al trail 
running dirigida per un dels monitors del pavelló d’Al-
guaire, en Roger Farrús, on ens va mostrar les diferents 
tècniques per córrer per la serra d’Alguaire. Un gran 
nombre de participants vam gaudir d’una tarda fabulosa 
tot fent esport!

 U n altra sortida que vam realitzar durant el mes d’abril 
per tots els nostre socis, va ser una visita a l’ermita de St. 
Quilis, que està situada al cim d’una muntanya prop de 
Benavarri, a 1.084 m. El dia 14 d’abril al matí, sortíem 
del pavelló a les 9:30 direcció a Baells, on vam començar 
l’ascensió per la zona nord fi ns arribar a l’ermita, on vam 
poder gaudir d’unes vistes impressionants de bona part 
del Pirineu, la serra de la Carrodilla, el Montsec i tot el 
nord de la comarca de la Llitera i part del Cinca mitjà.

Aprofi tant el bon temps d’aquest mes de maig es va 
realitzar una altra sortida de caire familiar i més propera, 
aquesta vegada el dia 19 de maig. De bon de matí, més 
d’una trentena de socis estàvem a les 9:00 h esperant a la 
zona esportiva per dirigir-nos a un indret magnífi c i proper, 
el “Congost de Valldellou”. Vam estacionar els vehicles 



18 78

ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

prop de Valldellou, on vam iniciar la caminada 
per uns senders, estrets i ombrívols amb una forta 
pujada, fi ns arribar a una zona de camins d’horta 
que ens duia a un sender tradicional amb pendent 
suau i en bones condicions. El sender avança fi ns 
arribar a l’ermita dels màrtirs, ens trobem a 800 
metres d’altitud sobre el nivell del mar i les vistes 
són fantàstiques. Davant de l’ermita observem 
una taula d’interpretació on podem identifi car 
el municipi de Camporrells, Estopanyà, l’ermita 
de St. Quilis i també els més alts pics del Pirineu. 
Si ens situem a l’altre costat de l’ermita, podem 
observar l’embassament de Santa Anna i la pobla-
ció de Valldellou. Després d’un breu descans i un 
petit esmorzar, agafem forces per fer la baixada i 
camí de retorn, baixant per una zona ombrívola 
i fresca amb boscos de roures i sembrats fi ns ar-
ribar a la zona del barranc del Regué, on podem 
observar el discórrer de l’aigua del riu i observar 
com les enfi ladisses escalen pels troncs dels arbres 
fi ns altures sorprenents. En fi nalitzar la caminada 
i per agrair la participació en aquest dia, des de 
l’associació vam organitzar un vermut de cloenda 
i ens vam preparar pel camí de retorn.

Gràcies a tots els participants i col·laboradors 
per acompanyar-nos en les diferents sortides i 
actes.

SALUT I CAMES!
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DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CON-
TRA EL CÀNCER I ABRIL CULTURAL

JUNTA LOCAL DE L’AECC D’ALGUAIRE

Un any més i amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Alguaire, el passat dia 4 de febrer, Dia 
Mundial contra el Càncer, el Sagrat Cor lluïa 
de color verd, el color de l’esperança.

...la llum és incidida en la pedra
I els homes forgen l’esperança...

L’esperança. Antoni Canu

El dia 1 d’abril, dins les activitats de l’Abril Cultural 
2019, vam poder gaudir d’una conferència a càrrec de la 
Sra. Dolors Zapata, psicooncòloga de l’AECC-Catalunya 
contra el Càncer.

Ens va explicar, detalladament, les funcions i activitats 
que ofereix l’associació.

L’AECC és una associació sense ànim de lucre que po-
tencia l’educació de la salut, el recolzament a les persones 
que pateixen càncer i als seus familiars i fomenta projectes 
per a la investigació.

També organitza per a totes les persones en tracta-
ment, diferents tipus d’activitats gratuïtes que afavoreixen 
el benestar físic i anímic, individual i social.

Poble camina 
com un poble entre els pobles.

Camina i canta.

Haiku. Vicen t Andrés Estellés

La música, la professionalitat i l’alegria van omplir el 
Casal en aquesta segona escala en hi-fi  solidària. 

Tretze pobles van participar desinteressadament amb 
un objectiu solidari i comú: aconseguir que nens i nenes 

Autor: Joan Inglés
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que pateixen la malaltia puguin gaudir d’unes fantàstiques 
vacances a la Val d’Aran.

Aquest poble que caminava cap a la representació 
musical del dia 14 d’abril s’il·lusionava amb la col·laboració 
de l’Associació contra el càncer, l’Ajuntament d’Alguaire, 
l’Esbart Alguairenc Bell-Camp, grup Som com Som, Escola 
Teresa Berguedà, Emun FM i els patrocinadors i partici-
pants de tots els pobles.

Les interpretacions van ser brillants i van representar 
un ampli espectre musical. Des de la música popular a la 
música disco, del rock al soul i del gospel propi d’altres 
països a les havaneres tant nostrades.

El dissabte dia 18 de maig, el Club de la Botifarra 
d’Alguaire va celebrar el X Campionat Contro i Recontro.

La Junta local de l’AECC d’Alguaire va col·laborar-hi 
amb la instal·lació d’una carpa on s’informava de les di-
ferents activitats que l’associació duu a terme i recollint 
missatges de reptes saludables de les persones que ens 
van visitar.
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EL PROGRAMA PAFES D’ALGUAIRE
CARME OLLÉ

INSTRUCTORA DE PILATES. ESPECIALITZADA EN TÈCNIQUES DE GIMNÀSTICA SUAU. 
FORMACIÓ REGLADA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Un any mes, el Programa PAFES ha estat tot un èxit 
d’assistència al poble de Alguaire. Gràcies a l’Ajuntament i 
el Programa Nereu per tirar endavant aquesta activitat de 
Salut, benestar i Esport.

És un programa on es vetlla per les persones a que facin 
activitat física aplicada a les seves limitacions i patologies 
diverses. S’imparteixen diferents tècniques de gimnàstica 
suau com el Pilates, ioga, ball, caminar, etc.

Ja són uns quants anys de treball, xerrades, consells i 
esport, tot per al seu benefi ci psíquic i físic. En defi nitiva, 

és crear adults actius i evitar el sedentarisme i promoure 
hàbits saludables, socialitzar i millorar la seva autoestima.

Ara ja estem a les portes d’acabar la temporada i ho 
celebrem anant de viatge cultural al Vendrell. Visitarem el 
Museu d’en Pau Casals i el poble de Roc de Sant Gaietà i 
acabarem fent un sopar de cloenda.

Gracies a tots els que feu possible aquesta activitat!
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Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Un any més, i ja en van deu, hem celebrat el campionat de botifarra “Contro 
i Recontro”, un acte d’integració per a les persones afectades de malaltia mental.

Es tracta d’un campionat itinerant que fi ns ara havia tingut lloc a Oliana, 
Alguaire, La Seu d’Urgell, Solsona, Juneda, Balaguer, Lleida, Cervera i Tremp. El 
principal atractiu de la jornada és la celebració d’un torneig entre les persones 
afectades de malaltia i altres jugadors habituals (o no tant habituals) de botifarra.

Enguany, aprofi tant l’arribada del desè aniversari, hem volgut celebrar-ho al 
nostre poble.

Pel Club de Botifarra d’Alguaire es tractava de donar a conèixer el poble i el seu 
teixit associatiu que, al nostre entendre, constitueix un dels més grans actius d’Alguaire. 
Per aquest motiu vam demanar la col·laboració de totes les institucions, associacions 
locals i, fi ns i tot, del Col·legi Públic Teresa Bergadà. D’aquesta manera, els visitants 
d’aquest dia coneguessin una mica com és i què es fa a la nostra localitat.

CONTRO I RECONTRO
CLUB DE BOTIFARRA D’ALGUAIRE
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Hem tingut la immensa sort que la major part de les 
associacions han acceptat col·laborar amb nosaltres, ja fos 
organitzant actuacions, actes o exposicions, o per altra 
banda, ajudant-nos en la preparació dels àpats i servint 
les taules. Sense la seva col·laboració aquesta jornada no 
hagués estat possible i per això volem donar les gràcies 
de tot cor a totes les persones que hi han intervingut, 
ja que un cop han passat els dies som conscients que la 
jornada del 18 de maig va ser una gran fi ta, aconseguint 
un èxit de participació, d’integració i sobretot, de màxima 
implicació del voluntariat.

Els nens de l’Escola van presentar tot un seguit de di-
buixos entre els quals vam escollir el que va ser el cartell 
del campionat.

La jornada va començar amb l’arribada dels autocars, 
vinguts de tota la província, que van ser rebuts amb una 
animada actuació dels diables locals. 

A la zona de les bitlles, al llarg del matí, ens van fer 
cinc cèntims d’aquest joc tan nostrat i vam poder fer unes 
quantes tirades.

Sense cap mena de dubte, una de les actuacions més 
concorregudes del matí va ser la de la Unitat Canina dels 
Mossos d’Esquadra, ja que ens van portar uns animals 
juganers i divertits, que al mateix temps, fan una feina es-
pectacular buscant drogues, explosius o bitllets amagats.

Al pavelló vam poder gaudir durant tot el dia de 
diferents exposicions, dels Amics del Patrimoni Cultural 
d’Alguaire, d’artistes locals (quadres, fotografi es, vestits 
de paper, patchwork…) així com d’una carpa que va 

muntar la junta local de l’Associació Contra el Càncer, on 
vam poder conèixer la seva tasca i fer-nos uns propòsits 
saludables per al dia a dia. 

La colla sardanista ens va oferir una bonica actuació i 
va fer una ballada on tothom s’hi va poder afegir.

A la tarda, per aquells que no jugaven a la botifarra, hi 
va haver un karaoke amb una gran participació. 

Tot això, amenitzat pels integrants de la colla Som 
com Som, que ens van animar, oferir música i van posar 
la part tècnica del so.

Totes aquestes activitats no ens poden fer obviar la part 
més important de l’acte, és a dir, compartir un dia especial 
amb les persones que van assistir a aquest esdeveniment, 
que ens han demostrat que el “Contro i Recontro” s’ha 
consolidat, guanyant participants any rere any, conver-
tint-se en un referent pel que fa a la integració de persones 
afectades i fent que cada any l’esperem amb més il·lusió.

Tothom va poder gaudir d’una jornada inoblidable, 
que ens deixa un gran record i fa que desitgem gaudir, ja 
des d’ara mateix, el “Contro i Recontro” del proper any, 
que farem a Oliana i serà sense cap mena de dubte, un 
altre dia especial per a tots nosaltres.

Només podem reiterar el nostre agraïment a totes les 
persones participants, moltes de les quals ja ens coneixíem 
d’altres anys, i sobretot, al voluntariat que aquest any, 
més que mai, ha fet possible que la celebració arribés a 
ser un gran èxit.

Moltes gràcies a tots.
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Les associacions i institucions que han col·laborat són:

Diputació de Lleida
Ajuntament d’Alguaire
Cos de Mossos d’Esquadra
Junta local de l’AECC (Associació contra el càncer)
Amics del Patrimoni Cultural d’Alguaire
Diables d’Alguaire “Fot-li foc i fort”
CEIP Teresa Bergadà
Associació Dones Merli
Associació Veïns de La Mata de Pinyana
Club Bitlles Alguaire

Club Esportiu Alguaire 
Batukada PETEBÉ 
Som com Som
Fotogrup Alguaire
Llar de Jubilats Joan Bañeres Cateura
Caminadors i Corredors d’Alguaire

A més de les col·laboracions de:

Carme Melé
Carme Solà
Magda Serrando i Jaume Susagna.
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LA CORAL GINESTELL,
ÉS MOLT MÉS QUE CANTAR

- Aquests últims mesos, els diferents grups de la Coral 
Ginestell han estat molt ocupats realitzant activitats on la 
música ha estat més que una forma d’expressió, ja que han 
viscut moments de complicitat, de germanor, d’alegria, i 
també perquè no dir-ho… de nervis.

El dia 20 de gener es va realitzar una sortida a l’Audi-
tori Enric Granados per poder escoltar i gaudir de l’obra 
“Els colors del mar”, cantada pel cor infantil “Amics de la 
Unió”, considerat un dels millors cors d’Europa.

- Durant alguns dissabtes del mes de febrer el grup 
de les joves, van tenir 
l’oportunitat de com-
partir cant i experi-
ències amb la Coral 
Shalom de Lleida, per 
poder preparar un 
Taller de percussió 
corporal, que es va 
dur a terme el dia 9 
de març.

El grup dels mit-
jans també va poder gaudir de la percussió corporal 
realitzant aquest taller a la seu de la Coral Shalom.

El dia 10 de març es va realitzar la posada en escena 
a l’església Sagrada Família de Lleida. Aquest concert, va 
estar preparat i dirigit en part per Santi Serratosa (músic 
i pedagog), i per la direcció de la Coral Shalom.

Moltes gràcies a l’oportunitat brindada des de la coral 
Shalom, a la nostra directora i a tots els familiars per ha-
ver-ho fet possible. Va ésser una experiència única.

- El 30 de març el grup dels mitjans de la Ginestell, van 
realitzar una trobada amb la coral d’Agramunt. Els valors 
de la cooperació i el treball en equip són un dels aspectes 
que cal destacar d’aquestes trobades que fan que la suma 
de tots esdevingui una gran diada, on es fan nous amics 
i amigues i s’enduen una gran experiència.

- Un Sant Jordi banyat en música!

Què bonic acompanyar els llibres i les roses amb can-
çons! I això és el que va fer la Coral Ginestell el 23 d’Abril, 
la diada de Sant Jordi.

El grup de les mitjanes i les grans, van interpretar con-

juntament unes cançons, entre aquestes, alguna conegu-
da per tots els públics com: “Sóc de l’Oest”, on el públic 
assistent les va poder acompanyar i gaudir del moment.
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El passat mes d’abril sent el mes cultural, l’Associació 
de dones del Merli, va organitzar diferents activitats. Una 
d’elles va ser la d’organitzar una caminada per la gent 
del poble, que tant podia ser jove com a molt gran, on 
fi ns i tot, també podien emportar-se els que volien a les 
seves mascotes.

Es va realitza la pujada per la zona dels dipòsits fi ns 
arribar a l’esplanada del Sagrat Cor d’Alguaire. Un cop a 
dalt, amb la col·laboració de l’Ajuntament, es va donar 
bosses amb entrepans de pernil, aigua, sucs i una poma. 
Això ens va servir per agafar força per poder baixar la llarga 
escalinata per arribar a la part del poble.

Aprofi tant la celebració del dia de la Verge de Montser-
rat, es va realitzar una altra activitat. Consistia a l’ofrena 
de rams de fl ors a la Verge acompanyats d’una sèrie de 
plegaries i com no, amb el cant del Virolai.

Per fi nalitzar l’esdeveniment, es va realitzar un berenar 
popular amb una bona xocolata calenta (recepta de l’àvia) i 
coca dolça, regat amb un deliciós moscatell. Tot això acom-
panyat amb la dolça melodia de la nostra terra, la sardana.

ASSOCIACIÓ DE DONES DEL “MERLI”
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Són un a colla de dones amb molta 
empenta i moltes ganes de gaudir de 
la col·laboració i que la gent del poble 
pugui gaudir de bons moments.

L’Ajuntament d’Alguaire va agrair 
la col·laboració de l’Associació de 
dones del Merli fent-les l’entrega 
d’una placa.
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FESTA HOMENATGE A LA GENT GRAN
LLAR DE JUBILATS JOAN BAÑERES I CATEURA

Com cada any, el passat 5 de maig vàrem celebrar la festa del soci/a i un homenatge a la gent gran. Vam home-
natjar les parelles que celebraren els 50 anys de casats, també aquells que aquest any celebren els 84 anys, i el soci 
que va fer 90 anys.

Agrair a la junta actual, la seva entrega i companyonia per preparar la festa dels socis amb molta il·lusió.

Moltes felicitats a tots i totes, agraïm la col·laboració del Ajuntament i a tots els assistents que van participar 
d’aquesta festa tan familiar.
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L’ELIXIR DE JOVENTUT DEL 
CONVENT D’ALGUAIRE

LO TREATO D’ALGUAIRE

Amb aquest títol, Lo tReato estrenàvem comèdia, el passat divendres 24 de maig, a l’Esbart Alguairenc Bell-Camp 
en el marc dels actes de la Fira de Maig.

Un nombrós públic es va atansar per gaudir de la representació, adaptada i dirigida per Víctor Saló i basada en 
l’obra “Miracle al convent de Santa Maria-Joana” de Jean-Pierre Martínez.

La sinopsi de l’obra és : Una nova novícia arriba al Convent d’Alguaire i hereta el secret de la fórmula de l’elixir de 
joventut que passa de germana a germana, de generació a generació…

Però què passa si aquesta novícia es proposa rellançar les vendes de l’elixir i sanejar de cop els comptes del convent 
amb les propietats que aporta una nova planta que descobreix mentre passeja per la muntanya?

La comèdia està servida…

Els intèrprets som:

Abat Faust (el qui mana) Santiago Reullí
Sor Prudència (la tresorera) Isabel Ramos
Sor Inés (la nova novícia) Esther Massana
Teresa (beata dependenta) Gemma Massana
Bernat (beat enamoradís) Joan Inglés
Victorina (beata rejovenida) Montse Delgado
Samuel (estudiant per policia) Josep Arnó
Trafi cant (emprenedor) Ruben Puñet
Germana Campanera Gisela Gardeñes
Llums David Jofre
Adaptació i direcció Víctor Saló

Moltes gràcies per ser un públic tan entregat, per donar-nos tants ànims en tot el què fem i per no faltar mai a 
les nostres estrenes. Així dona gust!
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MAKOT FEST2019
Des de l’associació local MAKOT ROCK, dedicada entre 

altres objectius, a fomentar la cultura rock al nostre poble, 
us volem donar les gràcies a tots i totes les qui vàreu venir 
al Makot Fest el passat 6 d’abril i al Vermut musical de la 
Fira de Maig.

Junts vam omplir el Casal i els carrers d’Alguaire, de 
bon ambient i millor música.

Pel Makot Fest, vam poder viure 5 concerts brutals amb 
ArsMoris, Steninbock, Liberum, KOP i aKontraKorrent, a 
més de sessions DJs i Batucades. D’altra banda, durant el 

vermut de la Fira vam escoltar l’acústic dels EGO, banda 
guanyadora del concurs Directe 2018 i que té un nou EP 
acabat de sortir de l’estudi de gravació.

Ens agradaria aprofi tar l’avinentesa, per donar les grà-
cies a tots els socis, veïns, entitats, associacions locals, a 
l’Ajuntament d’Alguaire i al Servei Comarcal de Joventut 
del Consell Comarcal del Segrià, que han col·laborat per 
ajudar-nos a tirar endavant les nostres iniciatives.

Seguirem organitzant concerts, festes, concursos i 
altres activitats al llarg de l’any.
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SOPAR POPULAR DELS 
DIABLES D’ALGUAIRE

ALÍCIA LLARÀS I LARRÈGULA

La passada Fira de Maig, i per segon any consecutiu, el grup de Diables d’Alguaire conjuntament amb l’Ajuntament 
d’Alguaire, vam organitzar un sopar popular on hi van participar més de 200 persones. Amb aquest acte es pretén 
potenciar la participació, alhora d’ajudar a enllaçar diferents actes festius programats.

Esperem continuar amb aquesta activitat i comptar amb la participació de tots els veïns i veïnes del poble.
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RACÓ DE CUINA

Crema freda d ’ espàrrecs verds amb tomàquets secs

Entrant

Preparació: 25 minuts
Difi cultat: Mitjana

Ingredients:

2 manats d’espàrrecs verds
700 ml de brou de verdures
1 got de vi blanc afruitat
1 porro
1 gra d’all
100 g de tomàquets secs amb oli
Sal
150 ml de nata líquida del 35% MG
Oli d’oliva verge extra
Pebre negre

Preparació:

Traieu la base dels espàrrecs i escaldeu-los uns segons, 
en aigua salada abundant i bullent. Refresqueu-los. A 
continuació, trossegeu els espàrrecs, netegeu el porro 
i piqueu-lo amb l’all. Sofregiu-ho amb unes gotes d’oli 
d’oliva i, quan comenci a daurar-se, afegiu-hi els espàrrecs 
trossejats.

Salpebreu-ho i continueu la cocció durant 5-7 min, 
mulleu-ho amb el vi i, passats 2 min, incorporeu-hi el 
brou de verdures. Quan comenci a bullir el brou, deixeu-lo 
coure 10 min i tritureu-ho amb una batedora. Afegiu-hi 
la nata i deixeu que arrenqui el bull. Torneu-ho a triturar. 
Rectifi queu-ne el punt de sal i coleu-ho per un colador 
xinès. Refredeu-ho.

Talleu els tomàquets secs a daus. Per fi nalitzar, serviu 
la crema d’espàrrecs amb els tomàquets secs i unes gotes 
d’oli d’oliva verge extra.
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Segon plat

Preparació: 20 minuts
Difi cultat: Mitjana

Ingredients:

700 g de presa ibèrica
300 g de maduixes
200 ml de vinagre balsàmic
1 culleradeta de sucre morè de canya
1,5 cullerades de pebre en gra variat
(verd, negre, rosa, de Jamaica, de Sichuan)
Sal
Oli d’oliva verge extra
Fulles d’alfàbrega

Preparació:
Comenceu rentant les maduixes i talleu-les a quarts. 

Col·loqueu-les en un recipient, amb la meitat dels grans 
de pebre, el sucre, el balsàmic i unes fulles d’alfàbrega. 
Seguidament, deixeu-ho macerar 1 hora. Racioneu les 
preses, piqueu els grans de pebre restants, barregeu-ho 
amb sal i salpebreu la presa. Agafeu-ho en una planxa 
calenta amb oli d’oliva, coeu la presa (eviteu fer-la en 
excés). Per acabar, serviu la presa acompanyada de les 
maduixes macerades i unes fulles d’alfàbrega fresca.

Presa ibèrica amb maduixes amb balsàmic 

d ’ alfàbrega i pebres
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Gelat de sabors

Postres

Preparació: 30 minuts
Difi cultat: Mitjana

Ingredients:

3 plàtans congelats
1 kiwi
Un grapat de maduixes
1 canonet de vainilla
1 mango
Nabius

Preparació:

Comencem triturant un plàtan amb el kiwi i col·loqueu 
la mescla al fons d’un got. Poseu-ho al congelador. Repetiu 
l’operació triturant un altre plàtan amb les maduixes. Po-
seu-ho al got, a sobre del gelat de plàtan i kiwi, i torneu-ho 
a posar al congelador. Feu el gelat de vainilla triturant 
el tercer plàtan amb la vainilla. A continuació, repetiu 
el procés i reserveu-ho al congelador mentre tritureu el 
mango, el qual col·locareu a dalt de tot, acompanyat d’uns 
quants nabius. Per acabar aquestes postres, serviu-ho de 
seguida, de manera que la fruita estigui al punt de con-
gelació, ni líquida ni dura, sinó cremosa, com un gelat 
de sabors de fruita.
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Plaça Església, 21 · 25125 Alguaire
Tel. 973 75 60 06 · Fax. 973 75 68 37

ajuntament@alguaire.cat
www.alguaire.cat

Ajuntament d’Alguaire




