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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

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

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 79 de la nostra revista local “Cercavila”. 

Posteriorment a les vacances d’estiu, com és habitual, trobareu 

informació sobre les activitats de les en
titats del poble durant 

aquests mesos, així com escrits d’actualitat i articles de 
poesia. 

Bona lectura!

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

EL CASTELLER
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

En nom de Déu, quina gentada!
quants caps bellugadors
quantes cares rialleres

quin brogit més alegroi
mocadors i barretines
com allunyen la tristor.

En la plaça de ma vila
que es ja un mar
que gronxa flors

quin desfet de gralles
“Amoreta, amor”.

Ja es veu que comença
la Festa Major

els Xiquets de Valls
que alegres a la festa

venen tots.

Un de ros n’hi ha a la colla
que en la meva vila

té l’amor
si amb dalit venen els altres

ell ve encara més frisós.

Ell ve encara més frisós
que ha de veure l’estimada
que farà el castell de nou

ja fa temps que no l’ha vista
“Amoreta, amor”.

Ella amb ell no pensa
i ell tant que la vol

en la plaça hi viu l’estimada
la finestra ell bé la sap prou.

Prou es creu que és a la plaça
i a la plaça no hi és, no

la donzella que ell somia
no sap pas que ja té espòs.

Debades sospira
“Amoreta, amor”
Debades espera

el sol que ja és post.

Au xiquets a la rodona
que el castell no vagi tort

au xiquets, que no ha de caure
ni balandrejar tan sols.

En nom de Déu
amb quin coratge

ja ha pujat sobre els segons
on de cara a la finestra

de la cambra del seu goig 
tot li parla d’ella

“Amoreta, amor”.

Les parets que blanques
la finestra ja no es sola

els seus ulls espurnen foc
el vailet què en fa d’aleta
ja se’n puja al cim de tots.

Tot pujant una mà posa
sobre el cor d’aquell més ros

i ha sentit que li batega
com les ales d’un moixó.

Menestral del poble
“Amoreta, amor”

s’està a la finestra i somriu de goig
el més ros que hi ha a la colla

li ha agafat un tremolor.

Menestral que encara guaita
té al costat un rostre formós

el vailet ja fa l’aleta
i en la plaça hi ha remor

que el castell es balandreja
i en perill el veu tothom.

Els de la finestra
“Amoreta, amor”

ja se’n van a dintre, agafats pel cos
ben endins d’aquella cambra

junta els llavis un petó.

I dels xiquets ni se’n recorden
i un flaqueja i cauen tots

el més ros n’ha estat la causa
resta en terra mut i groc
i la gent li fa preguntes

que ferit el creu tothom.

Ell només sospira
“Amoreta, amor”

mira la finestra
i té la mà al cor.
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DEIXA’M VENIR BONICA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Deixa’m venir bonica
a mirar el teu jardí

vull veure bé les roses
que ja es comencen a obrir.

I si em permets collir-ne
és ara el temps millor

són tan belles i a mig obrir
que m’han robat el cor.

Ai amor meu, bonica
sense tu no viuré

perquè molt fort t’endinses
en el meu pensament.

Si tu m’ho dius, oblido
les roses del jardí

eren només un pretext
sols per ser a prop teu.
Ets tu qui em fa glatir!

EL FADRÍ
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Els fadrins de tot arreu
molta fatxenda gasten

el més petit de tots
en gasta més que els altres.

El maco de la Laia
va vestit de vellut
botonada de plata

se n’ha comprat un ram
per a dar a l’enamorada.

Se n’ha comprat un ram
set duros d’or costava
tres duros costa el ram
i quatre més la lligada.

Quan l’ha tingut comprat
ja no sap on posar-se’l
ja se’l posa al barret

per fer més pompa i gala.

Quan l’ha tingut posat
carrer avall se n’anava
quan és a mig carrer

en gira els ulls enlaire.

No veu el seu amor
sola que es pentinava

amb un pinte d’or
l’escarpidor de plata
amb el signe que fa

coneix que hi té entrada.

Se’n puja escala amunt
com si fos de la casa
quan és a mig replà
la troba que baixava.

Li dona el déu-vos-guard
raó no li faltava

ja n’hi presenta el ram
li fa mitja rialla

li torna a presentar
li fa tota plegada.

El ram prou me l’has pres
l’amor no me la dada
si no em doneu l’amor
feu-me una abraçada.

Això no ho faré jo
que fóra castigada
castigada de Déu,

del pare i de la mare
també dels meus germans,
dels germans i les germanes

i de tots els parents
i de la gent de casa.
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EL MEU COR BATEGA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

És migdia i sembla nit
feia sol i ara fosqueja
aquest núvol maleït

de nosaltres sent enveja
jo que les fl ors

em posava al pit.

Quin bruit d’aigua que se sent
Valga’ns Déu quina ruixada!

I quins llamps, com bufa el vent
com ressona la tronada

tant que el meu cor
bategava content.

Tota la nit he somiat
que la plaça era guarnida

i la cobla hi ha tocat
despertant-hi amor i vida

sí que el bell somni m’ha ben enganyat.

Jo fruïa al costat teu
la sardana que ballàvem

amb el teu goig trobava el meu
cada volta que ens miràvem

no l’esperava aquest càstig del cel.

I com puc haver-lo ofès
somiant que t’estimava

ésser meu tu que em tens promès
jo de tu m’he fet esclava

si no ho volia, perquè ho has permès.

Però guaita, ja no plou
ens caldrà deixar aquest sostre
mira al cel, quin blau mes nou!

Altre cop el món és nostre
Cap a les sardanes, que ja em patit prou!

ESTIMAR I VIURE
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Cada dia vaig al cementiri
altres persones també hi van
portem tots penes i alegries

que de sobte es fan i es desfan.

Uns dies hi vaig amb cotxe
altres dies hi vaig a peu

a explicar-te la meva vida
recordant el nostre amor tan breu.

No podria estimar altra vegada
no podria dir paraules d’amor

serien paraules enganyoses
que no sortirien del fons del meu cor.

Encara t’estimo vida meva
encara que sigui llarga la meva edat

només espero aquell dia
que el bon Déu em porti al teu costat

Mentrestant t’aniré fent companyia
cada dia, mentre Déu voldrà

ja han passat dos anys de la teva pujada al cel
i jo no tinc més consol que plorar el teu record

Així passo els dies, mai al teu costat com els d’abans
recordant la nostra vida amorosa

tota una vida tan formosa
no l’esborrarà ni que passin mil anys.
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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 21 de novembre de 2019.

LA CASA PETITA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Tinc al cementiri una casa petita
tota voltada de llums i flors

allí i té l’estada la meva esposa
la pubilla dels meus amors.

Cada dia la vaig a veure
crec que la veig, però no la veig

parlo amb ella tendrament
ella em contesta contenta
m’ha traït el subconscient.

Com la trobo a faltar!
al despertar-nos al dematí

ja li donava el bon dia!
i com esperava després
el peto que li donava.

Tot el que em queda de vida
et seguiré estimant
les roses i clavells

a la teva casa petita, no et faltaran
i les llums sempre enceses, t’il·luminaran.

Jo fins que pugui
te les aniré portant.

PETONS I ABRAÇADES
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Si volguessis venir amb mi
allà a dalt de la carena
t’ompliria de petons

de petons de tota mena.

Els meus braços servirien
per donar-te un sense fi d’abraçades

i t’ensenyaria el camí
on hi viuen les fades mes estimades.

T’ensenyaria els turons
et portaria a la font vella

i amb l’aigua d’aquesta font
regaríem el nostre amor
en aqueta nit tan serena.

Al baixar de la carena
t’ompliria de petons.

De petons de tota mena.
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L’honor de ser president del govern del teu país, pre-
sident de la teva comunitat,ministre, senador o diputat, 
hauria de ser la primera motivació.

Hauria de ser una vocació, a més a més, tenir una 
retribució digna.

Els ciutadans estem sorpresos i indignats, pels favors 
que reben alguns polítics quan abandonen els seus càr-
recs. Està més que comprovat que mes de seixanta alts 
càrrecs, han estat col·locats amb sous escandalosos en 
empreses relacionades amb el sector bancari, les comu-
nicacions, el petroli, les elèctriques, donant la impressió 
que els seus mèrits, són pels favors obtinguts durant la 
seva gestió.

Em sembla escandalós el blindatge que s’han atorgat 
a alguns expresidents autonòmics.

Especialment preocupant em sembla la situació “pre-
cària“ d’un expresident de la Generalitat de Catalunya. 
No diré el seu nom.

Percebrà durant quatre anys 9.122 € mensuals, es 
a dir el 80% de la retribució que rebia quan exercia el 
càrrec,136.835 €. A partir dels seixanta cinc anys, ara 
en te seixanta, cobrarà una pensió vitalícia equivalent al 
60% del sou, la qual cosa significa que a partir del 2021 
fins a la seva mort, ingressarà 6.842 € al mes.

La pensió màxima a Espanya per al comú dels ciuta-
dans es de 2.554 €.

Però la cosa no queda així. Quan mori, la seva pensió 
no desapareixerà amb ell, sinó que passa a la seva vídua. 
Això sí amb una rebaixa, perquè nomes podrà rebre el 
50% del sou, que rebia el seu marit com a president.

Si la vídua mort, la pensió passa als fills fins que com-
pleixin la majoria d’edat.

El Govern de la Generalitat també facilita als expresi-
dents, els mitjans necessaris per a mantenir una oficina 
amb dignitat.

Aquestes oficines costen al voltant de 495.000 € a 
l’any, incloses les despeses de lloguer, un assessor, dos 
secretàries, cotxe, xofer i quatre guardaespatlles.

Ens podríem preguntar on arriba la paciència del 
poble per suportar tants atacs.

I això és un petit exemple. Quan aprofundim en els 
casos: Bárcenas, gendre del rei, cas Malaya, Rato, etc., 
els pels se’ns posen de punta.

Si tots els ciutadans d’Espanya paguessin els impostos 
que els corresponen en funció de la seva renda, la ma-
joria de les famílies no tindrien problemes per a gaudir 
d’una vida digna.

Darrerament he llegit dos dels tres llibres que ha escrit 
el Sr. Miguel Ángel Revilla, expresident de Cantàbria i he 
de confessar que m’ha sorprès del lladregam que tenim 
al nostre país.

Espero vinguin temps millors, però francament ho 
poso en dubte mentre existeixin els anomenats paradï-
sos fiscals on molts particulars i països, dipositen milers 
i milers de milions d’euros, sense haver-ne de pagar cap 
classe d’impost.

En fi, aquest escrit és un petit resum dels molts i molt 
greus casos de polítics sense escrúpols mentre la justícia, 
potser, per falta de mitjans, va molt lenta.

Acabaré manifestant que robar és un mal negoci.

A reveure.

LA JUSTÍCIA ÉS PER A UNS QUANTS?
JESÚS GUAMIS HORTET
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Als anys noranta, quan al setembre teníem la Festa 
Major, el jovent del nostre poble i comarques del vol-
tant, fèiem festa gran a causa del conegut “Autocross”, 
on joves del nostre poble ben coneguts com en Lluís 
Baradad, Joaquim González i molts més, ens dedicaven 
un espectacle.

Divertit, emocionant, on tots gaudíem d’una tarda 
de dissabte veient aquells joves pilots que, potser no es 
paraven a pensar que posar-se a córrer en aquell circuit 
per a la resta era gaudir-ne. A poc a poc, es va perdre 
l’afició, que jo personalment trobo molt a faltar. Com 
tots els esports són cars de mantenir encara que vegem 

que són cotxes de poca gamma i vells, són 
vehicles preparats per ells mateixos, on 
després de fer el seu treball, han de posar-se 
a preparar el vehicle.

Després de molts anys que el circuit 
“d’autocross” ja no existeix al nostre poble, 
alguns dels pilots que en aquells temps eren 
nois molt joves, han volgut tornar a posar-se 
en pista i gaudir d’un esport i una afició.

Sóc mare i cunyada de dos pilots: Aitor 
Alsina i Jordi Ayala Las, fills del nostre poble. 
L’idea va sorgir del meu fill Aitor, quan li va 
comentar al meu cunyat Jordi que li agra-
daria córrer amb cotxe. Va ser llavors quan 
va començar la història.

En Jordi tenia un Peugeot 206 que 
compartia amb un company, l’Oliver Vila 
(Rosselló). Els tres van parlar i van decidir 
començar a preparar el vehicle per poder 
fer carreres de resistència. Moltes hores al 
taller arreglant el cotxe per poder-lo ficar 
a pista. Estan inscrits a Escuderia Lleida i a 
partir d’aquí, hem anat a competir per clas-
sificar-nos en el Campionat de Catalunya. 
Lleida-Mollerussa-Lleida-Masquefa.

Volia fer un homenatge als meus pilots, 
ja que hem acabat en primera posició de 
la seva categoria i segona en la General del 
Campionat de Catalunya. Vull agrair al Jordi 
Ayala i a l’Oliver Vila per donar l’oportunitat 
de què el meu fill hagi pogut participar en 
aquest esport.

TOTS ELS ESPORTS REQUEREIXEN 
MOLTA DEDICACIÓ, TENINT EN COMPTE 
QUE HO FAN TOT SENSE AJUDA DE CAP 
ENTITAT. Endavant Campions!

ESPORT, DEDICACIÓ I PASSIÓ
RAQUEL RUIZ
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ELISENDA DE MONTCADA, BENEFACTORA DEL MONESTIR, VA FER CONSTRUIR LA CAPELLA DELS 
SANTS APÒSTOLS A L’ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU D’ALGUAIRE

Recordant la clàusula testamentària de seguretat 
alternativa perquè en cas d’impediment, allò que no es 
pogués fer al monestir d’Alguaire, es fes a l’església de 
Santa Maria de Gardeny, no calgué fer-ne ús, ja que la 
voluntat d’Elisenda de Queralt i de Cervelló altrament 
d’Elisenda de Montcada manifestada al seu testament 
s’acomplí al monestir d’Alguaire, atès que documentació 
posterior a la seva defunció, així ho testimonia.

El divendres anterior al mes de juny de 1311 trobem 
que Bernat Botet, benefi ciat del monestir d’Alguaire, com 
a procurador nomenat per Saurina de Ganalor, monja i 
sagristana de la capella sota invocació de tots els Apòstols 
i de les Onze Mil Verges, per òbit d’Elisenda de Montca-
da que la feu construir segons instrument públic escrit 
per Ramon Joan, notari públic d’Alguaire, va reclamar al 
Comanador de Torres de Segre el pagament de la pensió 
anual que devia, que diu:

Constituït Bernat Botet en presència de Pere de Car-
dona, antic administrador de les batllies de Gardeny, 
de Torres i de Corbins, nomenat pel senyor Rei, el qual 
presentà un escrit amb el segell reial de Jaume II, de data 
4-6-1309, que obligava al comanador de Torres de Segre 
a pagar la pensió anual de 500 sous jaquesos dels que 
pagava Elisenda de Montcada a la Capella dels Apòstols, 
que fundà dita Elisenda al monestir d’Alguaire. Cal dir 
que aquest document és molt més detallat en l’exposició 
però l’hem resumit per no ser excessivament prolixos, 
del qual fou notari Simó de Llobera, de Lleida. (ACapL 
Perg. núm. LP_02712).

Com que en el cas d’haver de reclamar alguna pen-
sió, en aquell temps les distàncies eren molt importants, 
ateses les difi cultats de transport que hi havia, el monestir 
d’Alguaire i els benefi ciats de la capella dels Sants Apòs-
tols i la de les Onze Mil Verges, decidiren vendre el valor 
de la renda que cobraven del castell de Torres de Segre 
a Montserrat Botella de Lleida, segurament per tenir-lo 
més a prop, ho veurem al següent document.

En data 30-12-1434, domna Blanca de Vilallonga, 
priora, Constança des Pomer, religiosa i sagristana de 
la capella de sant Salvador de l’església del Monestir 
d’Alguaire i patrona de la capellania dels Sants Apòstols 

i de la de les Onze mil Verges, fundades per Elisenda de 
Montcada que fou fi lla del noble Pere de Queralt, i les 
religioses Elionor de Montargull, Violant Savartesa, Blan-
quina Cortida, Sibil·la d‘Oliola, Elisabet d’Àger, Violant 
de Llobets, Elionor Martina, Elvira de Josa, Margarida 
d’Erill, Francesquina de Carcassona, Constança des Puig, 
Elisabet Romeva, Caterina de Trescastells i Ofresina de 
Santcliment, conventuals del predit monestir, convocades 
i reunides a la casa del Capítol, i Jaume d’Espills, prevere 
i benefi ciat amb la capellania de les Onze mil Verges, 
Nicolau Algar, prevere i benefi ciat amb la capellania dels 
Sants Apòstols, i fra Jordi Icart, prior del convent dels fra-
res Predicadors de Lleida, vengueren un censal de 9.000 
sous jaquesos, i pensió anual de 500 sous jaquesos, amb 
la garantia del castell i lloc de Torres de Segre, a favor de 
Montserrat Botella, batxiller en decrets i canonge de la 
Seu de Lleida, com a laica persona.

Recorden al mateix document que Elisenda de Mont-
cada destinà a les citades capellanies i benefi cis per a 
llur sustentació 160 lliures jaqueses anuals de renda; 50 
sous jaquesos per cera o brandons i espelmes per a les 
celebracions de Misses i 20 sous jaquesos per a les làm-
pades de 3 llànties que cremen nit i dia a l’altar dels Sants 
Apòstols, i dues llànties a l’altar de les Onze Mil Verges de 
la predita capella; 20 sous per ornaments de dita capella; 
10 sous jaquesos per a la sagristana de sant Salvador; 60 
sous jaquesos per pitances; i 10 sous jaquesos de dits 50, 
per dos ciris en honor del Cos de Crist a l’altar de Santa 
Maria de dit monestir. Va fer-ne l’escriptura Bartomeu 
Flix, notari públic d’Alguaire (ACapL Perg. LP-02064).

A l’any següent, en data 3-10-1435 es van tornar a 
reunir totes les mateixes persones, excepte les monges 
Blanquina Cortida, Violant de Llobets, Constança des 
Puig, Elisabet Romeva i Ofresina de Santcliment, que no 
hi fi guren; no en sabem la causa perquè quan es reunia 
el capítol, excepte que tinguessin algun impediment, hi 
anaven totes; i acordaren nomenar procurador a Nicolau 
Algar per a rebre de Montserrat Botella, canonge de la Seu 
de Lleida, la pensió anual de 500 sous jaquesos, del censal 
de 9.000 sous jaquesos que li vengueren i per intimar el 
canvi de titularitat. Igualment va fer-ne l’escriptura Barto-
meu Flix, notari públic d’Alguaire (ACapL Perg. LP-02737).

ELISENDA DE MONTCADA (i 3)
PERE TERRADO
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Al mateix anterior document hi consta que en data 15-
10-1435, Nicolau Algar, prevere i benefi ciat de la capella-
nia dels Sants Apòstols instituïda al monestir d’Alguaire, 
de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, anà al 
castell de Torres de Segre, propi del Prior de Catalunya 
de dit orde, intimà o comunicà a Galceran de Sarroca, 
comanador de Torres de Segre, el canvi de titularitat de 
l’anterior censal, el qual havia de pagar a dit Montserrat 
Botella, canonge de la Seu de Lleida.

En el següent document és qualifi ca Elisenda de 
Montcada com a monja del Monestir d’Alguaire, però 
cap dels documents coetanis vistos no menciona que 
ho fos, és a l’escriptura de data 29-8-1454, on domna 
Francesquina de Carcassona, priora, atorgà la vicaria 
perpètua de església d‘Alguaire, sots invocació de sant 
Sadurní, a fra Gabriel Francesc Grau, prevere i frare de 
l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Domna 
Constança de Ponts, sagristana de sant Salvador de dit 
monestir, per augmentar-li’n la sustentació, també li 
atorgà la capella sots invocació dels Apòstols, fundat per 
la noble domna Elisenda de Montcada, “que fou monja 
de dit monestir”. En fou testimoni i designat per fer-ne la 
col·lació el discret Bartomeu Flix, major, notari (AMMA. 
A.2, C.9. Llibre 34, f. 10r).

A partir de la data anterior ja no hem tornat a trobar 
el nom d’Elisenda. Les referències són a les capellanies 
per ella fundades i en algun cas a la capella dels Sants 
Apòstols.

Elisenda de Montcada o de Queralt va designar al seu 
testament per atribuir el benefi ci de la capella de tots 
els Sants Apòstols quan faltés Bernat Botet, clergue, que 
ella havia nomenat i per nomenar els futurs benefi ciats: 
el Castellà d’Amposta, el comanador, prior o priora 
d’Alguaire.

Cal tenir en compte que el Castellà d’Amposta que era 
el superior immediat jeràrquic del Monestir d’Alguaire, 
s’acabà quan a conseqüència de la supressió de l’orde 
del Temple de Salomó l’any 1312, els béns dels quals, a 
Catalunya, van passar a l’orde de l’Hospital de Sant Joan 
de Jerusalem. Això incrementà moltíssim el patrimoni de 
l’orde de l’Hospital, cosa que en comportà la reorganit-
zació territorial dividint la castellania d’Amposta en dos, 
amb la creació del Gran Priorat de Catalunya l’any 1317.

A partir d’aquest any el monestir d’Alguaire passà de 
la castellania d’Amposta al gran Priorat de Catalunya, i 
les designacions dels benefi ciats de la capella de tots els 
Sants Apòstols passaren a la Priora d’Alguaire, normal-
ment a proposta de la Sagristana de la Capella de Sant 

Salvador del monestir.

Acabarem aquest article relacionant els nomenaments 
d’alguns benefi ciats, que foren, de la capella de tots els 
Sants Apòstols.

Després de la defunció del benefi ciat Climent Magre, 
la capellania dels Sants Apòstols fou conferida el dia 20-
4-1429, per la priora domna Blanquina de Vilallonga, 
sense la presentació de la sagristana, a Nicolau Algar, 
prevere. (AMMA. A.2, C.9. Llibre 34, f. 42v).

Vacant el benefi ci per defunció de Nicolau Algar, el 
dia 4-10-1444, la priora Blanca de Vilallonga, conferí la 
capellania dels Sants Apòstols a Bartomeu Flix, prevere 
(AMMA. A.2, C.9. Llibre 34, f. s/n).

Vacant el benefi ci per resignació que en va fer Barto-
meu Flix, la priora domna Francesquina de Carcassona 
conferí el dia 15-6-1450, a Joan Torrent, prevere, pre-
sentat per la Sagristana de la capella de sant Salvador, el 
benefi ci o capellania de tots els Sants Apòstols (AMMA. 
A.2, C.9. Llibre 34, f. s/n).

La priora domna Francesquina de Carcassona, en 
data 6-8-1454, atorgà la Vicaria de l’església de sant 
Sadurní d’Alguaire a fra Gabriel Francesc Grau, prevere i 
frare de l’orde de l’Hospital de sant Joan de Jerusalem; i 
presentat per domna Constança de Ponts, sagristana de 
sant Salvador també li atorgà el benefi ci sots invocació 
dels (Sants) Apòstols (AMMA. A.2, C.9. Llibre 34, f. 10r).

El benefi ci de Tots els Apòstols fundat a la seva capella, 
vacant per òbit de Galceran de Riubregós, prevere i notari 
que fou d’Alguaire, el dia 30-11-1512, presentat per la 
sagristana de la capella de Sant Salvador, fou conferit per 
la priora domna Margarida d’Urrea a Bartomeu Mata, 
prevere (AMMA. A.2, C.9. Llibre 34, f. s/n).

Vacants els benefi cis per òbit del darrer possessor 
Nicolau Puig, prevere, el dia 21-9-1574, domna Mariana 
Sorita, priora de l monestir i convent d‘Alguaire, conferí 
a Joan Guiu, prevere: el benefi ci sots invocació de Tots 
els Sants Apòstols, el benefi ci sots invocació de sant Joan 
Baptista i el benefi ci o capellania sots invocació de sant 
Pere Màrtir. El dia 22 següent, en prengué possessió de 
mans d’Antoni Ferrús, escolar en dit monestir. Foren 
presents de testimonis: Antoni Ferrús, prevere i Francesc 
Botella, doctor. (AMMA. A.2, C.9. Llibre 34, f. 6r).

Entenem que aquesta acumulació de benefi cis en una 
sola persona és perquè, després de prop de tres-cents 
anys d’haver estat fundats, el poder adquisitiu del benefi ci 
havia anat minvant.
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Desenvolupament de les abreviatures dels documents 
emprats.

ACapL Perg. = Arxiu Capitular de Lleida. Pergamins.

AMMA. A.2, C.9. = Arxiu del Monestir de la Mare de Déu 
d’Alguaire. Arxiu 2. Capsa 9.

EL GRAN ERROR 
DE JAUME SERRA I ARMENGOL, 
PREVERE DE LA FÀBRICA (I de 3)

PERE TERRADO

El senyor Jaume Serra i Armengol, (també li diran 
Santiago), era el vuitè fi ll dels onze que va tenir el matri-
moni format per Jaume Serra i Tauran i Josepa Armengol 
i Vives tots dos de Sant Genís de Vilassar, avui Vilassar de 
Dalt (Barcelona).

El Jaume va néixer en aquella població el 9 de febrer 
de 1829 i el seu germà Pau, nascut uns set anys abans, 
va ser qui va muntar la fàbrica J. Serra i Companyia de-
dicada a la fabricació de fi lats i teixits de cotó a Alguaire, 
coneguda per la Fàbrica o La Colònia, i que anys més 
tard muntarà també la fàbrica de plomes d’escriure en 
uns terrenys veïns.

La marxa del Jaume cap a Mèxic
El 27 d’octubre de 1849 el Jaume, futur prevere, vol 

marxar cap a Mèxic com el seu germà Magí, nascut 
l’any 1826, però com sigui que tan sols té 20 anys fets, 
la Reial Ordre del 17 de gener de 1848 li diu que ha de 
deixar resolt el problema de les quintes abans de marxar.

El seu cunyat fuster, Pere Blanch Galceran, casat amb 
la seva germana Josepa, nascuda l’any 1820, li sortirà 
d’avalador hipotecant una casa d’un cos al carrer del 
Mar a Sant Genís de Vilassar, que li permetrà iniciar els 
tràmits per marxar a aquell país.

De Mèxic passarà a Cuba on ja el trobem com a preve-
re, i per tant cap la possibilitat que la carrera eclesiàstica 
la fes a Mèxic.

Informacions sobre el tema ens diuen que el Jaume 
podia estar per aquells països entre fi nals de 1849 i 
principis de 1878.

Tot i que estarà un temps a la Parròquia d’Alguaire 
al moment del seu traspàs el trobem a Almenar com a 
benefi ciari on mor l’any 1893.

El Jaume, tot i la seva condició d’eclesiàstic, té a veu-
re, en certs moments, amb La Fàbrica d’Alguaire que 
muntarà el seu germà Pau.

La escriptura de constitució de La Fàbrica
Era el 7 de febrer de 1878 quan el senyor Pau Serra i 

Armengol i els seus fi lls Jaume, Antoni i Pau Serra i Vehil 
formen la societat J. Serra i Companyia redactant l’escrip-
tura de constitució amb un capital de 107.000 Pessetes.

Nota -Totes les dades anteriors consten a l’estudi «Un 
fet històric d’Alguaire: J. Serra i Companyia - La Fàbrica 
- Colònia» de l’autor d’aquest treball.

L’aportació econòmica del prevere Jaume 
Serra i Armengol a la Societat

El 8 de febrer de 1878, es a dir al dia següent de la 
constitució de la Societat, el prevere Santiago Serra i Ar-
mengol, aporta una quantitat de diners per augmentar 
el capital de la Societat J. Serra i Companyia. El protocol 
notarial diu: En la ciudad de Barcelona a ocho de Febrero de 
mil ochocientos setenta y ocho. Ante mi el inscrito Notario 
del Colegio del Territorio de la Audiencia de esta Ciudad 
vecino de ella y testigos que al fi nal se nombraran compa-
recieron Don Santiago Serra y Armengol, Presbítero de edad 
cuarenta y tres años, vecino de La Habana según pasaporte 
librado por el Gobierno General de la Isla de Cuba con fecha 
siete de Abril del año último de mil ochocientos setenta y 
siete, y Don Pablo Serra y Armengol, fabricante, casado, 
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de edad cincuenta y cinco años, y vecino de la presente 
Ciudad según cédula persónal, librada por el Presidente del 
reparto de esta Administración Económica con fecha seis del 
actual y bajo el número cuarenta y ocho mil trescientos los 
cuales asegurando y apareciendo tener la capacidad legal 
necesaria para este acto dijeron:

Que al efecto de hacer constar un encargo que Don 
Santiago ha hecho a su hermano y la manera de su cum-
plimiento han convenido en lo siguiente:

Primero: Don Pablo Serra y Armengol, confi esa haber 
recibido antes de ahora de Don Santiago Serra su hermano 
en buena moneda de oro y plata la cantidad de sesenta mil 
pesetas al objeto de procurarles una colocacion útil.

Segundo: Dicho Don Pablo Serra, promete a Don San-
tiago Serra que ingresará la susodicha cantidad en nombre 
propio como aumento de su capital en la Sociedad J. Serra 
y Compañía creada con escritura pública otorgada por ante 
el Notario que inscribe en el dia de ayer.

Tercero: El mismo Don Pablo Serra promete a Don 
Santiago Serra darle cuenta de la marcha de la Sociedad, 
copia de los balances anuales y satisfacerle las ganancias 
que según la escritura social le correspondan percibir por la 
expresada cantidad pero sin responder de las pérdidas las 
cuales sufrirá Don Santiago.

Cuarto: Si llegase el caso de reposición de capital o 
aumento del mismo Don Santiago Serra deberá entregar a 
Don Pablo Serra o a quien su derecho represente la porción 
que corresponda por la cantidad manifestada previo aviso 
que se le deberá dar.

Quinto: Don Santiago confi esa haber recibido una co-
pia en papel común de la escritura social antes calendada 
acepta las propuestas que le hace su hermano en los pactos 
tercero y cuarto de éste documento habiéndole por cumplido 
del encargo así que el ingreso en la Sociedad tenga lugar, 
promete cumplir lo estipulado en el quinto y se obliga a no 
pedir a Don Pablo Serra la cantidad de sesenta mil pesetas 
o cualquiera otra que tal vez correspondiere según lo antes 
estipulado, hasta que este o los suyos perciban su capital 
o la parte que les corresponda en la Sociedad J. Serra y 
Compañía.1

Nota – Al juny de 1880 trobem que el Jaume ja fa de 
capellà a Alguaire doncs en una carta del bisbat de la 

1 Arxiu Col·legi de Notaris de Barcelona.. Notari Joaquin Serra. 

Manual 1878. Escriptura 146.

data en qüestió el rector del poble avisa al bisbat que el 
Jaume ha marxat a Barcelona. Al 22 de juliol de 1882 el 
rector torna a fer una carta al bisbat on diu “solicito que 
a causa de mi delicada salud me supla D. Jaime Serra 
Armengol capellán de la fábrica textil de su hermano”.

Al 1887 i 1888 per cartes del rector d’Alguaire al 
bisbat sabem que ja resideix a Almenar.

Les compres de terrenys per part del prevere 
Santiago Serra i Armengol

El 14 de setembre de 1881 Sebastià Badia Abella, 
casat, llaurador, de 60 anys d’Almenar, ven al prevere 
Santiago Serra i Armengol un tros de terra. Els termes 
del protocol notarial redactat al poble d’Alguaire i a la 
fàbrica de fi lats i teixits de “J. Serra i Companyia” són:

...Que vende perpetuamente al reverendo Señor D. 
Santiago Serra y Armengol, presbítero de 46 años de edad, 
vecino de Sant Ginés de Vilassar… toda aquélla porción de 
tierra en parte campa y en parte con cepas y algunos olivos 
radicados de cabida 3 jornales y 8 porcas equivalentes a 1 
hectàrea, 59 áreas y 79 centiáreas ya sea de mayor o menor 
cabida, es toda la tierra que restó al vendedor de aquélla 
pieza de cabida 3 jornales y 11 porcas, o sea 1 ha, 70 a, 70 
ca y 588 milésimas sita en el término huerta de la expresada 
villa de Almenar partida Avall y linda actualmente todo el 
resto de la fi nca enajenada a oriente con tierras de Pedro 
Figuera y Font y también con la de José Giró y Subies, a 
mediodía con la de Miquel Abella y a más con la de Bautista 
Solé, a poniente con la de Lorenzo Domingo y también con 
la de Francisco Cristófol y con la acequia mayor, y a cierzo 
parte con la de Mariano Sabaté, parte con las de Francisco 
Panadés y parte con una porción de 3 porcas que proceden 
desde la total fi nca del citado Pedro Figuera y Font del mismo 
vendedor Sebastián Badia Abella…

Diu també que referent als ceps que hi ha a la fi nca hi 
consten dues cartes de gràcia a favor d’Agustín Panadés. 
La primera en la quantitat de 32 escuts i la segona en 38 
escuts i 170 mil·lésimes. Tot escriturat notarialment i al 
Registre de la Propietat, tom 629, foli 144 v i successius. 
El preu de la venda és de 2640 Pta.2

La segona compra es fa en la mateixa data i al mateix 
lloc. En aquest cas el venedor és Josep Giró i Subies, ca-
sat, llaurador, de 36 anys, veí d’Almenar. Els termes de 

2 Arxiu Històric de Balaguer. Notari Bonaventura Carme a Alme-

nar. Manual 1881. Escriptura 47.
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la venda són idèntics a l’anterior i la fi nca es descriu així:

…toda aquélla pieza de tierra con el plantado existente 
en ella sita en el termino huerta de la expresada villa de 
Almenar y partida Avall de cabida 35 áreas, 71 centiáreas 
y 96 milésimas.

Linda a oriente con Miguel Fargues, a mediodía con 
Miguel Abella, a poniente antes con Sebastián Badia y 
Abella y ahora con el comprador y a cierzo parte antes con 
el dicho Badia y ahora con el señor comprador y parte con 
Pedro Figuera. El precio es 468 Pts.3

La tercera compra es fa l’any següent, el 7 de setembre 
de 1882, i el venedor és Ramon Cosialls i Agustí, casat, 
llaurador de 30 anys i veí d’Almenar. El prevere Jaume 
Serra i Armengol ja consta com a veí d’Alguaire i el preu 
de la compra és de 1.636 pessetes.

La fi nca de secà en qüestió està situada a la partida 
de La Plana i és de 10 jornals, 9 porques i 300 vares, és a 
dir, 4 Ha, 70 a i 29 ca. La fi nca té una petita casa formada 
per planta baixa amb un pis i amb un corral descobert. 
Llinda per Orient amb la séquia, al migdia amb la Dula 
i confí del terme d’Alguaire, per ponent amb terres de 
la mateixa procedència, abans d’Antoni Martínez, i pel 
nord amb les de Francesc Batlle.4

Nota – Aquesta petita casa podria haver estat poste-
riorment la residència habitual del prevere D. Santiago 
Serra Armengol.

Una quarta compra la fa a Vicenç Farreny Llasera, 
casat, llaurador, major d’edat d’Alguaire. Finca heretada 
del pare Josep Farreny Baella. El preu és de 100 pessetes.5

El pont del prevere a la Sèquia Major

El 27 d’octubre de 1882, Pere Nadal i Escolà diu a la 
J. S. que actuant en nom i poder de Santiago Serra i Ar-
mengol, a la vora de la fàbrica de fi lats i teixits d’Alguaire, 
té el recurrent uns terrenys a la part de dalt i de baix de 
la Séquia Major i que li convé posar-los en comunicació 
amb un pont que vol construir d’acord amb un plànol 
que adjunta i amb el permís de la Junta de Sequiatge 
(JS). Demana que mentre es facin les obres li permetin 

3 Registre de la Propietat de Balaguer. Volum 203. Finca 661. Foli 

51. Inscripcions 2a i 3a.

4 Registre de la Propietat de Balaguer. Volum 180. Foli 51. Ins-

cripcions 3a i 4a.

5 Registre de la Propietat de Balaguer. Volum 203. Finca 661. Foli 

51. Inscripcions 2a i 3a.

posar-hi un de fusta provisional.6

Nota - El plànol porta data del 16 d’octubre de 1882 
i està dibuixat per J. C. Selva a Barcelona. El títol diu: 
Puente de paso que desea construir D. Jaime Serra y Ar-
mengol sobre el canal de Lérida para ir a su propiedad en 
el término de Almenar.

Hem sentit parlar algun cop a Alguaire del “Pont del 
Capellà” i segurament pot ser aquest.

La J. S. reunida al 4 de novembre de 1882 acorda dir-li 
al Sr. Nadal que presenti els poders i la cèdula personal 
i aleshores resoldrà, comunicació que li fan per carta el 
dia 9 del mateix mes. El 17 de novembre de 1882 el Sr. 
Nadal presenta una instància a la J.S. amb el que li han 
demanat. Hi ha una nota marginal on diu “El Sr. Maestro 
de Obras se servirá informar lo que estime procedente. Lérida 
1º marzo de 1883”.7

Com podem veure passen 4 mesos entre la instància 
del Sr. Nadal i la resolució de la J.S. Per tant, el Sr. Nadal 
com veu que la cosa va per llarg fa una instància al Sr. 
Governador Civil de Lleida on li diu:

Pedro Nadal Escolà apoderado de D. Santiago Serra y 
Armengol vecino de Alguaire exhibiendo la cédula personal 
número 406 expedida en 1 de Octubre de 1882 por el Señor 
Administrador de ésta provincia acude ante V.S. y expone: 
Que siendo propietario de las tierras del término de Alguaire 
que cruza la acequia que parte de Alfarrás pidió a la M.I. 
junta de cequiaje de esta Ciudad en Octubre del pasado 
año le permitiera construir sobre dicha acequia un puente 
provisional por ahora y luego uno de defi nitivo que uniera 
dicha propiedad; y sin embargo ser esta petición justa y 
justísima para dilatar el asunto sin duda la junta acordó 
en 9 de Noviembre presentara el recurrente poderes como 
apoderado del Sr. Serra.

6 Arxiu Junta de Sequiatge de Lleida. Arxivador papers diversos 

1882-1883. a,3º,1ª .IL.

7 Arxiu Junta de Sequiatge de Lleida. Llibre d’actes 1882. Acta 

04.11.1882 / Arxivador papers diversos 1882-1883. a,3º,1ª. IL.



14 79

FINALITZEN LES EXCAVACIONS 
AL MONESTIR SANTJOANISTA 

D’ALGUAIRE
ELVIRA LARRÈGULA MONTSERRAT

REGIDORIA DE CULTURA

Finalitza la sisena campanya d’excavacions arqueolò-
giques al Monestir Santjoanista d’Alguaire, que enguany 
ens ha permès documentar les estructures més impor-
tants de l’església del convent: l’absis monumental, les 
dues capelles laterals i el transsepte. Els treballs han 
permès localitzar també la porta principal d’entrada 
a l’església, així com algunes estructures annexes. Les 
excavacions arqueològiques són el resultat d’un con-
veni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alguaire i la 
Universitat de Barcelona i s’emmarquen en el projecte 
de recerca “Castells, monestirs i palaus. Poder, territori 
i paisatge (Segles XII - XVII)”, reconegut per la Gene-
ralitat de Catalunya. El recolzament de totes aquestes 
institucions ens permetrà donar continuïtat als treballs 
d’investigació històrica i arqueològica en aquest rellevant 
monestir medieval al llarg dels propers anys.
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UNA HISTÒRIA AMB FINAL FELIÇ
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

AMB LA COL·LABORACIÓ DEL GRUP LOCAL ANIMALISTA

El passat 29 de maig va començar la història del nostre 
protagonista a Alguaire, ja que no sabem d’on venia ni 
quin camí va recórrer fins arribar al nostre poble.

Cap al tard, els mem-
bres del Grup Local Ani-
malista vam començar a 
rebre trucades i whatsapps 
donant-nos avís de que a 
la carretera que va cap a 
l’Aeroport hi havia un gos 
de raça Border Collie de 
color blanc i negre que no 
es movia de vora la carre-
tera amb el perill de ser 
atropellat.

Tots ens vam posar en marxa per intentar agafar-lo, 
però tots els intents eren fallits. No es deixava agafar, 
mostrava una gran desconfiança i por cap a les persones. 
Vam decidir deixar-lo però vigilant i controlant els llocs 
on acostumava anar a menjar i dormir, veient que ja no 
estava a la carretera i entrava més als carrers del poble 
disminuint així el risc de ser atropellat. Anava per tot el 
poble menjant aquí i allí però sempre amb el recel de 
que no l’agafessin.

Vam decidir deixar-li menjar a un punt concret per 
fer-li habitual i assegurar-nos de veure’l cada dia i que 
tenia menjar i aigua. Desesperats per no poder-lo agafar, 
ja que seguia sense confiar, ens posem en contacte amb 
una associació sense ànim de lucre, especialitzada en 
rescats d’animals. Així coneixem a l’Albert, de l’associació 
de Rescat A.R.I.A de Barcelona, que sense dubtar-ho ni un 
moment, i de forma altruista, ens va oferir la seva ajuda 
i es va interessar pel nostre cas i després de preparar-ho 
tot es va posar en marxa fent un trajecte de més de 400 
km fins Alguaire.

Gràcies a la paciència de la Glòria i la resta de mem-
bres del Grup Local Animalista, que anaven a deixar-li el 
menjar i l’aigua, i de l’experiència de l’Albert, vam poder 
agafar-lo i portar-lo al refugi municipal on vam compro-
var que no portava xip i que era un gos molt desconfiat 
i poruc, i que si el dúiem a la canera CAAC del Segrià 

amb aquestes condicions seria molt complicat que trobés 
una família adoptant. Entre tots vam decidir donar-li un 
temps de recuperació i adaptació abans de decidir el seu 
destí. Vam buscar ajuda a l’Associació Borders Collie’s 
per assegurar-nos d’entendre i saber tractar-lo. Així vam 
fer també la sort de conèixer la Judith, que ens va oferir 
tota la seva ajuda i la seva experiència amb aquesta raça. 
També ens vam posar en contacte amb l’Anna, terapeuta 
que tracta tot tipus de comportaments. I entre tots i molt 
amor i paciència el Max, sí dic Max perquè ja era part 
de la nostra història i necessitava un nom, ja començava 
a confiar, a deixar-se cuidar… sortíem a passejar i ja es 
deixava tocar, banyar i semblava que començava a en-
tendre que no tothom l’abandonaria i que el cuidarien.

L’Anna realitzant teràpia al Max amb olis essencials.
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Se’ns van oferir moltes cases d’acollida per fer-se 
càrrec del Max però esperàvem l’adoptant idoni i… 
finalment, vam trobar l’adoptant perfecte, la Carme, 
una persona pacient i que entenia i sabia com tractar el 
Max, disposada a fer-li oblidar la mala experiència d’un 
abandonament.

Quan es van veure, de seguida van connectar, i amb 
el compromís de seguir la teràpia de l’Anna, que tant bé 
li estava anant i de seguir amb les seves pautes, el Max i 
la Carme començaven la seva història junts…

Amb la Carme, el Max descobrirà que també hi ha 
persones amb qui es pot confiar i que mai el fallaran.

La Carme i el Max descansant de les seves llargues 
passejades, i el Max poc a poc se sent més còmode i tran-
quil i va aprenent a confiar, així la convivència és cada dia 
millor i el Max ja sempre camina al costat de la Carme. 

Moltes grà-
cies a totes les 
persones im-
plicades i que 
tanta ajuda ens 
han ofert per 
poder fer una 
bona  f e i na , 
a l’Albert de 
l’Associació de 
Rescat A.R.I.A 
de Barcelona, 
a la Judith de 
l’Associació de 
Borders Collie, 
a l’Anna, tera-
peuta, i a tots 
els membres 

del Grup Local Animalista d’Alguaire per la seva impli-
cació i compromís. A tots gràcies per la feina ben feta!

Tenim moltes més històries que contar perquè amb el 
que portem d’any ja hem recollit més de 15 gossos, dels 
quals 2 portaven xip identificatiu i els hem pogut tornar 
al propietari però tota la resta no estaven identificats o 
han estat clarament abandonats.

Per això volem insistir en la importància d’identificar 
amb xip als nostres animals de companyia i també en la 
importància d’esterilitzar a la nostra gossa o gos per tal 
de no tenir cadellades no desitjades. Esterilitzem abans 
d’abandonar dins una capsa 5 o 6 cadells no desitjats. 
Cada any des de l’Ajuntament realitzem campanyes de 
xipatge i vacunació a uns preus molt assequibles i també 
promourem i realitzarem la campanya d’esterilització.

D’altres històries de gossos perduts o abandonats:

El Potter , el Lluc i el Moscú , els tres mestissos de bò-
xer que van ser abandonats dins una capsa de cartró a les 

A l’esquerra la Carme, la seva nova companya de vida  
i a la dreta l’Anna.

El Max instal·lat totalment a casa seva.
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portes del refugi amb tant sols un mes i mig d’edat, i que 
finalment van ser adoptats per molt bones famílies i que 
estan ben lluny de les persones que els van abandonar.

La Leila una gossa 
de raça pastor ale-
many d’uns quatre 
anys  d ’edat  mol t 
bona, intel·ligent i fi-
del, i que finalment 
ha estat adoptada per 
una família de Fraga.

Es va fer molt amiga 
de l’Aika (foto inferior) 
una gossa trobada per 
la zona de l’escola. 

També una gossa 
molt bona i juga-
nera però no sabem 
perquè molt difícil 
d’adoptar ja que ha 
passat per vàries fa-
mílies abans de tro-
bar el seu adoptant 
definitiu, un noi que 

ja tenia dos gossos i que volia donar-li una oportunitat.

La Neli una gossa mestissa blanca i negra de raça 
caçadora i molt poruga que ens van donar l’avís que feia 
uns dies que rondava per la zona de la carretera vella als 
voltants del Cefruco. I el Marley un cadell Alano molt sim-
pàtic i juganer que també el van trobar tot sol i amagat.

Gossa podenca de color marró tro-
bada en molt mal estat, plena de puces 
i paparres i en un estat molt avançat de 
desnutrició i amb una cria també amb 
les mateixes condicions que rondava 
per la zona dels dipòsits vells.

Dos cadells més abandonats i tro-
bats prop d’una torre a les afores del 
poble però al ser dos cadellets de seguida van trobar una 
família que els estimés.

Dos gossos trobats pels 
voltants del poble buscant 
menjar i aigua. Després de 
fer les gestions correspo-
nents vam saber que feia dies 
que estaven pel pla entre 
Alpicat i Alguaire i que, segu-
rament, serien d’alguna torre 
d’Alpicat i finalment se’n 
va fer càrrec l’Ajuntament 
d’Alpicat.

Esperem que tots aquests 
casos ens hagin fet pensar 
o al menys ens hagin fet 
reflexionar sobre la Tinença 
Responsable d’Animals de Companyia, perquè encara 
que molts d’ells hagin acabat amb famílies responsables, 
gràcies al gran esforç i treball dels voluntaris del Grup 
Local Animalista d’Alguaire, no tots tenen la mateixa 
sort i molts han d’anar al CAAC del Segrià on poden 
estar esperant una adopció durant molts anys, a causa 
de la massificació d’animals que hi ha, ja que allí acullen 
a gran nombre de gossos abandonats o perduts sense 
identificar de la comarca i encara que allí estan cuidats 
no és el mateix que estar amb una família.
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DISCURS 11 DE SETEMBRE

En diferents ocasions he fet l’afirmació que l’11 de 
setembre hauria de ser la gran festa de la nació catalana, 
però també he dit que si tenim en compte que el més 
important del dia d’avui és la reivindicació de la nostra 
identitat i la lluita per aconseguir un estat propi, vol dir 
que estem encara lluny de tenir una situació normalit-
zada, ni hem aconseguit el que una gran majoria de 
catalans i catalanes volem, la independència d’aquest 
país de la resta de l’estat espanyol.

Per fer una mica de memòria, fa 10 anys de la 1a 
consulta per la independència a Arenys de Munt (13/
set/2009); al 2010 la gran manifestació en contra de la 
retallada de l’estatut del 2006. El 2012 manifestació a 
Barcelona amb el lema “Catalunya nou estat europeu”. El 
2013 la Via catalana. El 2014 la “V” a la Diagonal i la Gran 
via. El 2015 La via lliure que va recórrer la Meridiana. El 
2016 manifestacions a Barcelona, Berga Salt, Tarragona 
i Lleida. El 2017 manifestació a Barcelona “La diada del 
sí”i l’any passat manifestació a la Diagonal de Barcelona 
amb el lema “Fem la república catalana”. A Brussel·les, 
a Madrid i a Estrasburg.

Tots aquests actes deixen molt clara la voluntat de 
moltíssims catalans/nes que no han vist realitzat el seu 
anhel de poder votar de forma acordada en un referèn-
dum, el Sí o No a la Independència. Vam votar sí, a la 
consulta del 9N del 2014 i l’1 d’octubre del 2017, amb 
la implicació i complicitat de la ciutadania. Fets pels quals 
un nombre de polítics i els dirigents de l’ANC i Òmnium 
Cultural estan a la presó i han hagut d’afrontar un judici 
vergonyós i totalment injust. Altres com el president 

Puigdemont són a l’exili (No cal dir noms tothom els 
tenim ben presents)

Mentrestant, els nostres polítics intenten governar 
aquest país, des del meu parer, sense tenir clara l’estra-
tègia a seguir, caient en l’error d’anar cadascú a la seva, 
fent perillar la força que ens donava la unitat d’acció a 
l’anar tots junts i a la una. El legítim dret de tota força 
política a créixer i guanyar eleccions, en aquest moment 
únic i irrepetible, hauria de quedar relegat davant una 
fita molt més important, treballar per la Independència 
de Catalunya.

Hem treballat molt per arribar aquí, hem avançat 
quan ho hem fet plegats, quan hem tingut objectius clars 
i compartits, quan hem deixat personalismes a banda, 
quan hem estat capaços de transmetre de forma clara 
cap on volíem anar i com fer-ho. Segur que molts de 
nosaltres ens pensàvem que després de l’1 d’octubre 
del 2017 ho teníem a tocar, però la brutal repressió de 
l’Estat espanyol i tot els esdeveniments posteriors amb 
l’aplicació de l’article 155, ens va mostrar la cara més 
crua de la realitat d’un estat que no ha entès mai i sem-
bla que no ho entendrà mai, què volem la majoria de 
catalans compromesos amb el nostre país. Votar per la 
nostra Independència.

Avui ens tornem a manifestar aquí, com hem fet tantes 
vegades, a la tarda a Barcelona, amb la mirada posada en 
un futur esperançador, sense oblidar, però, que durant 
aquesta tardor s’ha de fer pública la sentència del “Judici 
de la vergonya”, a la que hauríem de saber i poder donar 
una resposta clara i unitària de tot el món independen-
tista. Haurem d’estar preparats per fer-ho cadascú des 
del seu àmbit i responsabilitat, amb la convicció que el 
què defensem és totalment legítim.

Com sempre esperem que la manifestació d’avui sigui 
ben reeixida, marcada per la tolerància i el civisme, dues 
qualitats que caracteritzen el nostre tarannà, com tots 
els anys ha estat.

Que no decaigui l’esperit tenim un espai propi al món. 
Us desitjo una magnífica diada 2019.

VISCA CATALUNYA!!!! VISCA CATALUNYA LLIURE!!!!

L’alcalde
Antoni Perea Hervera
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FIRA DE LA FIGA
Un any més, la Fira de 

Figa, ha estat un èxit gràcies 
al suport dels productors, ex-
positors i particulars que fan 
que cada cop més, siguem un 
referent dins del sector, a tots, 
moltes gràcies.

La coca de figues  

més llarga del món.

Inauguració de la Fira

Acte de presentació  

de la fira

Fotos Manolo Arroyo
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IMATGES DE LA FESTA MAJOR

Fotos Manolo Arroyo
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Com cada any, un dels actes 
tradicionals de la Festa Major de 
setembre, és el vermut popular 
ofert per l’Associació Dones Merli 
i també la ballada de sardanes. 
Agraïm a aquesta entitat la seva 
participació i col·laboració, any 
rere any.

Fotografies: Manolo Arroyo
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A les imatges podeu veure la inauguració de la remodelació del Camp de futbol Municipal amb instal·lació de 
gespa artificial.

REMODELACIÓ CAMP DE FUTBOL
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Fotografies: Joan Inglés
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA
ALGUAIRE

Els mesos d’estiu sempre són sinònim de vacances, 
temps lliure, descans… i això és nota també en els equi-
paments públics que redueixen en part la seva activitat. 
Tot i així, a la Biblioteca hem intentat seguir oferint una 
oferta cultural atractiva i propera a tota la gent d’Alguaire. 

En primer lloc, vam recuperar la Bibliopiscina a les 
Piscines Municipals del poble, amb una paradeta amb un 
bon grapat de revistes, contes i llibres. Fou força la gent 
que es va apropar i es va interessar per aquest espai i que 
el va utilitzar, i és per aquest motiu, que volem seguir 
potenciant-ho amb activitats i més material.

Per altra banda, durant el 
mes de juliol, vam poder rebre 
l’exposició “Tot és en els llibres” 
sobre la vida i obra de na Teresa 
Pàmies, escriptora balaguerina. 
Dins del conjunt d’actes en ho-
menatge a l’autora, la Institució 
de les Lletres Catalanes ha creat 
una mostra de petit format. La 
prioritat d’aquestes exposicions 
és crear una eina divulgativa i 
per això es vol donar a conèixer 
l’autora en el centenari del seu 
naixement.

És per aquesta raó que la nostra Biblioteca va rebre 
durant les dues últimes setmanes de juliol, un conjunt de 
plafons on podíem conèixer els aspectes més rellevants 
de la vida i obra de l’escriptora i, per altra banda, una 
mostra de llibres de l’autora.

Un dels objectius de la Biblioteca Josep Lladonosa 
d’Alguaire, com be ja sabeu, és ser el més propers pos-
sible a tots i totes les persones del poble. És per això que 
sempre tenim les portes obertes per rebre a tothom i 
explicar què és la Biblioteca, com funciona, què s’hi fa, 
etc. Així doncs, vam tenir el plaer de rebre als nenes i 
nenes del Casal d’Estiu d’Alguaire junt amb les seves 
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Apunta’t a la nova temporada del grup de lectura!
Si t’agrada llegir, sigui quina sigui la teva edat, inscriu-te a la nova temporada del grup de lectura. Escollim un llibre 

i posem en comú les nostres impressions i comentaris 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 o a biblioteca@alguaire.cat.

monitores. Després de parlar sobre la nostra Biblioteca, 
vam llegir alguns contes que ens van fer passar una molt 
bona estona, i per acabar, tots i totes van poder llegir i 
fullejar tots els contes que tenim, que no són pas pocs!

Ja per acabar algunes de les activitats estiuenques, 
des de la Biblioteca d’Alguaire vam decidir de participar 
en els actes de la Diada Nacional de Catalunya. És per 
això que vam acollir la presentació del llibre “Operació 
Trasllat. Art de Sixena”, escrit per la Marga del Campo, 
treballadora del Museu de Lleida. L’obra explica com la 

Guàrdia Civil va entrar de matinada al Museu de Lleida 
per endur-se quaranta-quatre obres d’art cap al monestir 
de Sixena, executant una ordre judicial provisional, i en 
el context de l’aplicació de l’article 155. Aquest llibre és 
el relat dels fets que es van viure aquella nit i que, en 
aquesta ocasió, vam poder escoltar-ho de primera mà 
a càrrec d’en Josep Giralt, director del Museu de Lleida. 

Activitats del Grup de lectura

Els mesos d’estiu, els membres del grup de lectura, 
acostumem a descansar almenys el juliol i l’agost, però 
en aquesta ocasió, en plena onada de calor, vam decidir 
continuar amb el nostre bon gust per la lectura i vam 
llegir el llibre “Permagel”, de l’escriptora Eva Baltasar. En 
aquesta ocasió, un vespre ens vam trobar per comentar 
l’obra en lloc ben refrescant com són les Piscines Muni-
cipals d’Alguaire.

Aquesta vegada, totes les persones que formem el 
grup de lectura, vam portar alguna cosa per picar, i entre 
beure i beure, i menjar i menjar, vam comentar el llibre, 
explicar el nostre punt de vista i passar l’estona. Va ser 
una molt bona manera d’acabar el curs lector, tal com 
mostra la imatge que teniu a continuació, però recordeu, 
nosaltres al setembre hi tornem! 

Us recordem l’horari de la Biblioteca d’Alguaire

Horari d’hivern de la biblioteca:

*A partir del 12 de setembre

Dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00 h.

De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h.
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XV VOLTA COMARCAL SARDANES 
A LA FRESCA

ESTER LLOVERA THOMAS

El passat 12 de juliol Alguaire acollia una nova edició 
de la Volta Comarcal de Sardanes a la Fresca que organit-
za el Consell Comarcal del Segrià, que ja n’és la quinzena.

La Plaça la Sardana s’omplí de múltiples colors, els 
de les samarretes de les diferents colles sardanistes que 
participen en aquesta edició: Amics de la Sardana d’Alma-
celles, Agrupació Sardanista d’Artesa de Lleida, Grup Sar-
danista Balàfi a de Lleida, Grup Sardanista de l’Associació 
50 i Més d’Alcarràs, Agrupació Sardanista Germanor de 
Torrefarrera, Agrupació Sardanista de Puigverd de Lleida, 
Grup Sardanista 27 d’abril de Lleida, Escola Sardanista de 
Torres de Segre, Grup Sardanista Ixmucané de Lleida i 
Dansaires del Pi d’Alpicat a més dels Amics de la Sardana 
d’Alguaire. Gran quantitat de veïnes i veins del poble van 
participar també de la vetllada.

La Cobla Lo Castell de Bellpuig va ser l’encarregada 
d’interpretar les 9 sardanes de la ballada. Els incansables 
dansaires no van parar de ballar ni tan sols a l’estona del 
descans, en què van gaudir amb la sardana curta.

L’acte va comptar amb la presència de l’Alcalde 
d’Alguaire, Antoni Perea i del President del 
Consell Comarcal, David Masot.

En acabar la ballada vam compartir un 
sopar a la fresca amb entrepans de pernil, 
beguda i nectarina de postres.

Visitem l’Antoni Terrado

El dia 25 de juliol, dia de Sant Jaume, el 
Amics de la Sardana d’Alguaire vam oferir 
una ballada de sardanes al Centre Geriàtric 
Lleida.

Allí ens vam retrobar amb l’estimat Antoni Terrado i 
vam passar una bona vetllada gaudint de la sardana amb 
les àvies i els avis de la residència.

Ens ha fet molta il·lusió retrobar-nos amb l’Antoni, el 
trobem molt a faltar els dies de curs i de ballada, ell no 
fallava mai i sempre era el primer d’arribar. Per això, quan 
va sortir l’oportunitat d’oferir una ballada de sardanes a 
la residència no ens ho vam pensar i hi vam acudir amb 
molta il·lusió; l’Antoni s’ho mereix!!

I esperem tornar-hi ben aviat!

https://amicsdelasardana.blogspot.com/

A L’OCTUBRE INICI DELS CURSOS DE SARDANES

Cursos per infants i adults,

d’iniciació i de perfeccionament

Apunta-t’hi!
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11a TROBADA DE BESTIARI 
I GEGANTS DE TUÏR

ALÍCIA LLARÀS LARRÉGULA

Els diables d’Alguaire assisteixen la 11ª Tro-
bada de bestiari i gegants de Tuïr

L’Associació de Diables d’Alguaire han assistit a la tro-
bada de bestiari gegants de Tuïr, a la Catalunya Nord. Per 
segon any consecutiu la població d’Alguaire ha participat 
en aquests actes de cultura popular.

L’Ajuntament d’Alguaire i la colla de diables “Fot-li 
Foc” han participat mostrant la Figa de foc. Durant la 
tarda gegants, bastoners i colles de diables de tot Catalu-
nya. L’associació “els gegants de Thuir”, en col·laboració 
amb el Patronat de Cultura organitza l’onzena edició de 
la trobada de colles geganteres i bestiaris.

Amb aquesta visita, es van reunir més de 400 partici-
pants vinguts de tot Catalunya, la vila de Tuïr rebrà la més 
gran trobada de gegants i bèsties dels Pirineus Orientals.
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L’ESTIU A LA LLAR DE JUBILATS
AUTER COMELLA ALCÁZAR

L’estiu d’aquest any 2019 ha estat ben mogut a la Llar 
de Jubilats Joan Bañeres i Cateura d’Alguaire. Els mesos de 
juliol i agost, tot i la relaxació típica d’aquesta època, no 
ha volgut dir no realitzar cap activitat, tot el contrari. Per 
exemple, cada diumenge es van celebrar els balls d’estiu 
a la fresca, que va fer que moltes persones del poble, 
s’apropin a la Llar a gaudir dels millors ritmes d’estiu.

Per altra banda, aprofi tant les vacances, algunes per-
sones van realitzar diversos viatges turístics per diferents 
indrets. Com podeu veure a les imatges, van visitar la 
ciutat de Madrid i Portugal, dos destins que van fer que 
els assistents coneguessin més bé altres països i cultures.

Al número següent de la Revista Cercavila, us segui-
rem informant de les nostres activitats i novetats!
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Arriba l’estiu i amb ell les ganes de fer sortides per 
l’entorn i gaudir de la natura. El grup excursionista “Lo 
Makot” ha proposat diverses sortides per a tots els seus 
associats i poble en general.

Una de les sortides que es va realitzar el 16 juny dins 
l’Associació, va ser la sortida al Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Llac de St. Maurici per descobrir un paisatge 
d’alta muntanya, amb un impressionant relleu i una gran 
riquesa de fauna i vegetació. La sortida constava d’una 
caminada d’uns 6 kilòmetres fi ns l’estany de Ratera pas-
sant per l’estany de Sant Maurici amb la vista espectacular 
dels encantats i l’impressionant salt d’aigua de Ratera. 
A l’Estany de Ratera vàrem dinar, descansar i gaudir de 
les vistes dels pics de més de 3.000 metres que volten 
l’estany, i una vegada reposats, tornada als vehicles.

Aquest estiu hem fet diverses sortides des de les pis-
cines amb col·laboració amb l’Ajuntament d’Alguaire i 
el grup “cent peus”, que s’encarrega de la gestió de les 
piscines. Durant el mes de juliol, cada divendres a les 
20:30 h de la nit, fèiem la sortida amb opció a l’acabar 
de fer un entrepà més bany nocturn a les piscines muni-
cipals. La primera caminada pel camí de Ratera i camí de 
la Portella, la següent sortida va ser una pedalada fi ns a la 
Portella, on van participar un nombrós grup de ciclistes 
i les seves famílies. La tercera sortida, vam organitzar 
juntament amb l’Ajuntament, una sortida amb obser-
vació astronòmica que ens van oferir els encarregats del 
Centre d’Astronomia d’Àger que, amb els seus micros-
copis especials, ens van ensenyar els diferents planetes 
i estrelles a la llum de la lluna des del nostre mític turó 

del Sagrat Cor. A la darrera sortida d’estiu, vam sortir 
des de les piscines fi ns al camí vell de la Mata i canal de 
Pinyana, on al fi nalitzar, el grup Cent Peus, ens va oferir 
una fantàstica fi deuada.

Vo lem aprofi tar la revista Cercavila per agrair la gran 
participació dels veïns del poble d’Alguaire en les dife-
rents sortides estiuenques que hem organitzat conjunta-
ment amb l’Ajuntament i el grup “Cent Peus”.

Salut i cames.

ASSOCIACIÓ DE CAMINADORS I 
CORREDORS D’ALGUAIRE

SALVADOR ESPINET SANTAMARIA
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C.E. ALGUAIRE: RESUM TEMPO-
RADA 2018-2019

Tot i no assolir l’objectiu de l’ascens, la temporada 
passada només la podem qualifi car amb un adjectiu: 
HISTÒRICA, ja que tant la nostra plantilla (jugadors i cos 
tècnic) com els nostres socis i afi cionats vam experimen-
tar sensacions que mai havíem viscut i que de ben segur 
ens marcaran a tots per molt temps.

Com cada any, l’equip dirigit per Miguel Martes 
(per tercera temporada) començava la temporada amb 
la intenció de superar els resultats de l’anterior en què 
l’equip havia acabat tercer classifi cant-se per jugar (per 
primera vegada) el Trofeu Pepito Esteve. Un bon inici de 
lliga amb victòries als sis primers partits, va col·locar els 
verds en les primeres posicions, que ja no abandonarien 
fi ns acabar la lliga, a l’ombra (això si) del Sudanell: intrac-
table dominador del passat campionat. Precisament, un 
dels punts claus va ser el partit que va enfrontar aquests 
dos equips a la darrera jornada abans de les festes na-
dalenques, i que els verds van guanyar amb autoritat: 
4-2, provocant la primera derrota del seu rival, després 
de quinze victòries consecutives.

Amb el nou any arribarien noves victòries que servi-
rien perquè l’equip fi rmés la millor temporada de les set 
que porta competint a tercera catalana, acabant amb 
setanta-sis punts, segons a la classifi cació, posició que 
els va donar dret a jugar la promoció d’ascens a segona 
catalana per primer cop a la història del club. Una doble 
eliminatòria amb el Bellpuig.

El partit d’anada es va jugar al Municipal, amb unes 
graderies plenes de gom a gom, amb tot un poble ani-
mant els seus jugadors, el marcador no es va moure, i va 
quedar tot pendent de la tornada la setmana següent. 
Aquell vuit de juny, hi va haver una autèntica marea verda 
de socis i seguidors (com cada jornada que l’equip juga 
lluny del Municipal), que van omplir el camp de la loca-
litat de l’Urgell. El partit va ser extremadament igualat 
(com el d’anada), i es va acabar decidint per un fatídic 
penal pocs minuts abans del fi nal, que acabaria donant 
l’ascens al Bellpuig. Va ser un cop molt dur per a tots, tant 
jugadors com seguidors. L’equip però, va passar pàgina, i 
ja mira el futur amb el màxim d’optimisme, sabedor que 
a partir d’aquesta temporada tindrem una gran millora al 
nostre camp: la instal·lació d’una nova i moderna gespa 
artifi cial, que ens permetrà fer un salt tant quantitatiu 

com qualitatiu en la nostra activitat: el foment de la pràc-
tica del futbol, pràctica que a partir d’aquesta temporada 
veurà incrementada la seva activitat. És per aquest motiu 
que a l’amateur i a l’equip de debutants que tenia la 
passada temporada l’entitat, cal sumar-hi un de preben-
jamins, que ja participarà en els campionats reglats per la 
Federació Catalana de Futbol; i un de futbol sala, que sota 
el nom del club, també participarà en competicions ofi ci-
als i jugarà els seus partits al Pavelló Municipal d’Esports.
A l’Alguaire ens agrada el futbol, ser l’equip del nostre po-
ble, lluir el nostre nom i els nostres colors allà on anem!!



31 79

RACÓ DE CUINA

Sopa de peix amb rostes

Entrant

Preparació: 30 minuts
Difi cultat: Mitjana

Ingredients:

500 g de rap
200 g de gambes vermelles
150 g de calamars
100 g de crancs
100 g de ceba
100 g de porros
1 pessic de brins de safrà
100 g de tomàquet
1 copeta de vi fi 
Aigua mineral
2 llesques de pa
Oli d’oliva

Preparació:

Demana a la peixateria que et netegin el rap, que et 
separin els fi lets de l’espina i te’l tallin en rodanxes. Pela 
les cues de gamba. Renta el calamar i talla’l en rodanxes. 
Escalfa una cassola amb dues cullerades d’oli, afegeix-li 
el cap i les espines del rap, els caps i les peles de gamba, 
els crancs, la ceba trossejada i el porro tallat en rodan-
xes, sofregeix-ho durant 5 minuts, afegeix-li el safrà i el 
tomàquet trossejat, salpebra-ho i sofregeix-ho 5 minuts 
més. Aboca-hi el vi, redueix-ho 5 minuts i afegeix-li 2 litres 
d’aigua. Bull-ho durant 20 minuts i, tot seguit, passa-ho 
pel colador xinès per extreure’n tota l’essència. Rectifi ca de 
sal. Talla el pa en dauets i fregeix-los en una paella amb oli. 
Deixa escórrer els daus sobre paper absorbent de cuina. 
Escalfa el brou de peix, afegeix-li el rap, el calamar i les 
gambes, i cou-ho 5 minuts. Serveix-ho immediatament 
amb els dauets de pa fregit.
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Segon plat

Preparació: 30 minuts
Difi cultat: Mitjana

Ingredients:

300 g d’espinacs frescos
200 g de castanyes
4 grans d’ all
1 ceba
3 pastanagues
1.2 kg de rodó de vedella magre
80 ml d’ oli d’oliva
1 got de vi blanc
2 cullerades de pebre vermell dolç
1 fulla de llorer
Sal i pebre

Preparació:

Rentar els espinacs i assecar-los. Peleu les castanyes 
i piqueu-les. Pelar els alls i picar-los. Peleu la ceba i les 
pastanagues i talleu-les a rodanxes. Escalfar una paella 
amb dues cullerades d’oli d’oliva , afegir la meitat de l’all 
i els espinacs, i salteu durant 1 minut. Després , afegir les 
castanyes, salpebrar i retirar-les del foc.

Obrir el rodó tallant-lo en espiral de manera que que-
di en una capa gruixuda, salpebrar, omplint-lo amb les 
espinacs, enrotllant-lo i brisar-lo. Tritureu l’oli amb el vi, 
els alls i el pebre vermell, abocar sobre del rodó i deixar 
macerar 1 hora. Col·locar les rodanxes de pastanaga i 
de ceba en una safata per a forn, posar a sobre el rodó 
i el llorer , abocar la marinada per sobre i coure al forn 
a 180 ° C durant 1 hora donant la volta de tant en tant. 
Retirar el fi l, tallar a rodanxes i servir.

Vedella farcida d’espinacs i castanyes



33 79

Maduixes macerades amb cremós 

de mascarpone

Postres

Preparació: 10 minuts
Difi cultat: Baixa

Ingredients:

600 g de maduixes
50 g de sucre
20 g de vinagre de xerès
250 g de mascarpone
125 g de iogurt natural
50 g de sucre de llustre

Preparació:

Talleu les maduixes i barregeu-les amb el sucre i el 
vinagre de xerès. Deixeu-les macerar 2 h a la nevera.

Barregeu el mascarpone amb el iogurt natural i el 
sucre de llustre. Repartiu la barreja a la base de les copes 
i afegiu-hi les maduixes macerades per sobre. I a menjar!
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