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INFORMACIÓ GENERAL
∙ Horari Oficines de l’Ajuntament:
De 9:00 a 14:00 h. (de dilluns a divendres)
∙ Horari Arquitecte Tècnic Municipal:
Dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 14:00 h.
(Cita prèvia)
∙ Horari Arquitecte Municipal:
Dimecres de 10:00 a 14:00 h. (Cita prèvia)
∙ Horari Assistent Social:
Dilluns d’11:30 a 14:00 h. (Cita prèvia)
∙ Horari Biblioteca Municipal:
Horari d’hivern: 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
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TELÈFONS
Ajuntament

973 756 006

Fax Ajuntament

973 756 837

Cont. Automàtic Pregons

973 757 060

Ràdio Alguaire (EMUN FM)

973 756 020

Consultori Municipal

973 757 177

Biblioteca

973 756 816

Llar de Jubilats

973 756 139

Correus

973 756 945

Farmàcia

973 757 226

CEIP Teresa Bergadà

973 756 346

Llar d’Infants

973 756 728

Piscines Municipals

973 756 465

Parròquia Sant Serni

973 829 518

Bombers Almenar

973 770 610

Policia Mossos d’Esquadra

973 700 050

CAP Almenar

973 770 218

Dones en situació de violència

900 900 120
(gratuït)

Cassa (Avaries)

900 878 583

Emergències
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RACÓ POÈTIC

LA NOSTRA SERRA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA
Oh, serra nostra estimada
del color més bell torrat,
serra avall mar de verdor,
fins l’horta fruitera
i l’espai d’un bon sembrat.
A dalt de la muntanya d’Alguaire
que domina els bells termes lleidatans
hi ha un santcrist amb els braços oberts
que abraça a tot el poble
i beneeix a tothom com a catalans.
Des de dalt divisa el riu
amb la seva aigua cristal·lina
a l’hivern toca la boira amb les mans,
a la nit conversa amb la lluna clara dels encants.
Pugem-hi doncs per l’escala tant alta
que al cap dona mareig i el cor ens té encongit
i pujant amunt, amunt, ja ets a dalt,
bategant el cor ple de neguit.
Sembla el santcrist com un àngel de la guarda
i tu penses davant ell que ets un esperit,
quedes sobtat mirant tota l’esplanada
tant llarga fins a l’infinit.
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LA NIT DE NADAL
ANTONI DOMINGO SERRAMONA
Déu ha nascut en una establia,
Déu ha nascut davall un portal,
amb un estel al món ho anuncia
la venturosa Nit de Nadal.
L’amor de Déu infinit
amor que en el món s’oblida
davall un senzill portal,
humil i silent naixia,
silenci d’aquella nit
silenci punyent que crida
com glop que es queixa el pit.

Portem tanta boira al front,
sentim tanta covardia,
hi ha tanta pols pels camins
als ulls d’aquest cos de terra
que no veiem els destins
que porten a l’establia.
S’acaben les setmanes de Daniel,
ja de Jessé la vara neix dins del gel,
muntanyes de Judea, no més tristor
celebrem la vinguda del redemptor.

BALCÓ FLORIT
MARIA LLOVERA OCAÑA
Dedicat al padrí Antonio que als seus 91 anys és tot un exemple per nosaltres, per la seva sensibilitat i estima cap
a la seva família i per la dedicació en tot el que el fa sentir bé, els seus escrits, la música i la cura de les flors que tant
van compartir amb la padrina Concepció.
Padrí Antonio, t’estimem molt.

Vull el balcó amb flors, al març ja les elegeixo
en vull de blanques, de roges i grogues, en vull de tots colors
ve la primavera i arriba l’estiu
veig passar els ocells que es paren a mirar i sentir els olors.
Vull sentir els perfums que desprenen de matinada
amor, tendresa i estima
no els hi faltaran en cap diada,
vull sentir el caliu de la meva estimada.
Vull guardar la seva presència dins el cor
que el fred del hivern no les entristeixi
les guardaré al resguard, com un tresor
i que a la primavera de nou floreixin.

4
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LA BIBLIA
MARIA GLÒRIA NADAL ALOY
Tengo un libro de nítidas páginas,
que nunca envejece, que siempre está nuevo,
y es que encierra misterios de gloria
y das a nuestras vidas divinos consejos.
Este libro precioso y sublime
es luz para el alma, pan para el hambriento,
y es agua de vida que limpia y redime
y apaga la sed al sediento.
Cuan grande enseñanza, ¡oh, libro bendito!
me das en las horas de pena o solaz,
¡oh, fuente amorosa del Dios infinito
tu inundas mi vida de gozo y de paz!
No importa que osado el hombre pretenda
negar los conceptos de vida y de luz;
no importa que airado él cambie la senda
que lleva sus pasos al pie de Jesús.
Tu Biblia bendita, eres monumento
que siempre señalas la ruta ideal;
tu eres la palabra cuyo fundamento
descansa en la fuerza del Dios eternal!
¡Salve, libro hermoso! Pues por las edades
–de un siglo a otro siglo– permanecerás,
aunque el hombre indigno, con sus falsedades,
pretenda ignorar tu eterna verdad.

LLEGA LA NAVIDAD
MANUEL LUQUE MORENO
Llorando me acosté anoche
y llorando me levanté,
no se lo que me pasa
que no me puedo contener.

Eso es un año y otro
sin poderlo superar
acordándome de cosas
que nunca podré olvidar.

Todos los años me pasa
y no lo puedo remediar
que cuando llegan éstas fechas
me dan ganas de llorar.

Ahora cuando pasen
un poco me reharé
esperando otro año
al que no se si llegaré.

Siendo unas fechas alegres
que a mi me suelen gustar
me pongo yo muy triste
y éste año todavía más.

Aunque muchas veces hago
por no demostrarlo
pero lo solo que sin ti me he quedado
no quiero ni pensarlo.
80
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EL GRAN ERROR
DE JAUME SERRA I ARMENGOL,
PREVERE DE LA FÀBRICA (2 de 4)
VICENT LLADONOSA GIRÓ

Nova visita a la Junta de Sequiatge del Sr.
Pere Nadal Escolà
“En 17 del mismo mes acude de nuevo el recurrente a
la Junta acompañando los poderes reclamados que siendo
como son autorizados por Notario debería encontrarlos
auténticos cuando sobre el particular no resolvió otra cosa
la Junta; pero seguramente con el propósito ya antes manifestado de fastidiar o aburrir (si se permiten las frases) al
Sr. Serra en su pretensión nada hasta la fecha ha resuelto
aquella, no obstante las continuas reclamaciones verbales
que además de las escritas ha hecho el recurrente. Presentando como presentó plano detallado del puente que deseaba construir y sujetando como se sujetaba a una inspección
facultativa de las obras que se verificaran es muy triste S.I.
que no se haya resuelto de una manera terminante y por
escrito la pretensión del Sr. Serra en favor o en contra de la
misma como así procedía en buena práctica y en justicia.
Tiene por lo tanto motivos más que suficientes para creer que
no resolviendo nada resuelve algo la Junta, esto es, le niega
por este medio de la inacción lo que en derecho tendrían
que concederle caso de resolver la instancia, no pudiendo
en su virtud alzarse de un acuerdo de la Junta que escrito
no existe acude en queja de la forma más respetuosa ante
V.I. encargado de enmendar cuantos abusos se le denuncien
dentro de la jerarquía de la Administración y espera que por
la sola instancia que se le dirige encontrará el recurrente
la manera de alcanzar de que por la Junta de Cequiaje
se resuelva la pretensión repetida en uno u otro sentido
que siendo como supone ha de ser por un criterio legal le
acordará facultándole para construir el puente mencionado en la aludida propiedad sita en el término de Alguaire
y cerca de la fábrica de hilados que existe de Alguaire con
la intervención de su autoridad espera en conclusión que
pasando este recurso si así lo cree procedente a informe de
la Junta resolverá lo que en justicia procede en méritos de
lo expuesto. Lérida primero de Marzo de mil ochocientos
ochenta y tres. Firmado Pedro Nadal.8

El dia 3 de març el Govern Civil de Lleida envia a
la Junta de Sequiatge la instància del Sr. Nadal perquè
informin dels tràmits que ha fet la junta.
A la reunió de la J.S. del dia 8 acordaran contestar
dient-li que la sol·licitud del Sr. Nadal ha passat al Sr.
Mestre d’Obres i que espera un dictamen per la resolució, el que faran amb una carta dirigida al governador
el dia 19 de març.9
Som al juliol i tot fa suposar que no s’ha arreglat encara l’assumpte en qüestió, ja que a la reunió de la J.S. del
24 de juliol de 1883 es diu que els ha arribat una notícia
en què el Sr. Jaume Serra i Armengol, germà de l’amo de
la fàbrica d’Alguaire ha construït damunt la séquia major
un pont de fusta sense autorització.
La Junta diu: Acuerda S.S. ordenar a dicho señor su
derribo dentro del término de tres dias previniéndole que de
no verificarlo podran los dependientes de la Junta a costa
del expresado Sr. Serra.10
A primers d’octubre de 1883 encara no s’ha fet res i
el dia 9 del mes indicat, el Sr. Santiago Serra i Armengol,
que consta com a veí d’Alguaire, tornarà a insistir i enviarà
una instància a la J. S. on diu que té una propietat al terme
d’Almenar llindant amb l’anomenada Boga pel secà i on
hi està construint una casa-vivenda, i que al costat hi té
una altra propietat de reg i vol unir-les mitjançant un
pont que haurà de situar-se damunt de la Séquia Major
sense alterar el curs de les aigües ni perjudicar a tercers
per comunicar les dos propietats.11
En principi en demanarà instal·lar un de provisional
fins que no es verifiquin les obres del definitiu. El tema
es va comentar a la junta del dia 20 d’octubre de 1883
i al dia 21 la J.S. li diu al mestre d’obres Sr. Ramon Miró

9

Arxiu Junta de Sequiatge de Lleida. Arxivador papers diversos

1882-1883. a,3º,1ª.
10 Arxiu Junta de Sequiatge de Lleida. Llibre d’actes 1883. Acta
24.07.1883
8

Arxiu Junta de Sequiatge de Lleida. Arxivador papers diversos

1882-1883. a,3º,1ª. IL.
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11 Arxiu Junta de Sequiatge de Lleida. Arxivador papers diversos
1882-1883. a,3º,1ª .IL.

que inspeccioni el punt on vol instal·lar el pont. La J.S.
ho comunicarà al Sr. Santiago amb carta del 25 anant a
càrrec d’ell les despeses del Sr. Miró.12
L’informe del Sr. Miró porta data del 29 d’octubre
de 1883 i diu:
1. Que el punt està a 104 m aigües amunt d’on ha
edificat la casa que és a 35 m de la séquia.
2. La secció recta del llit de la séquia en aquell punt
té 7,65 m d’ample i 1,9 m d’alçada. Diu que l’aigua omple totalment la capacitat del llit i tan sols
queda per mullar una alçada de 40 cm.
3. La necessitat d’establir un pas salvant la séquia
és evident pel fet de pertànyer al mateix amo el
terreny dels dos costats i no haver-hi cap pont a
curta distància.
4. Que el capítol 86 de les ordenances diu que en
els casos en què la J. S. trobi un motiu just per
concedir permís per establir ponts, ho ha de fer
amb la condició de no reduir les dimensions del
llit, i referent a l’alçada damunt de les aigües hi
ha d’haver la suficient per poder passar la brossa
que puguin portar les aigües.
5. En el capítol 94 es diu que els caixes han de tenir
1,17 m d’elevació sobre la superfície de les aigües
de les sèquies.
6. El Sr. Miró diu que procedeix l’autorització per
establir un pas provisional format de bigues i
tirants de ferro amb la seva corresponent barana
situant-lo 77 cm més elevat que el nivell inferior del
caixer, o sigui a 1,17 m damunt del nivell regular
de les aigües.
7. En quant al pont definitiu estarà format per dos
contraforts de maçoneria encastats a les caixes i
enrasats amb els paraments interns dels mateixos.
Amb un sol arc circular d’obra de fàbrica i elevat
1,17 m sobre el nivell de les aigües.13
La J.S. dóna la seva aprovació a la reunió del 8 de
novembre de 1883 enviant una carta a D. Santiago el
dia següent i autoritzant-lo per a la construcció del pont
provisional que oportunament canviarà per un de ferro
o d’obra.13

junta han inspeccionat el forat que D. Santiago va obrir
a la séquia major per tal de regar terra de secà amb una
bomba infringint l’article 136 de les ordenances. La J.S. li
envia una carta el 21 posant-li una multa de 25 lliures a
pagar en un termini de vuit dies i amb l’ordre de taponar
immediatament el forat.14
D. Jaume contestarà per escrit el 25 del mateix mes a
la J.S. dient que ja ha reparat el dany, però la J.S. li tornarà
a escriure el 25 d’agost dient-li que aboni les 25 lliures
amb disposició de seguir els procediments legals de no
pagar dins del termini indicat.15

Les disposicions testamentàries del prevere
El senyor D. Jaume Serra i Armengol, el sis de maig de
mil vuit-cents noranta-u, va fer el seu testament davant
del notari de Lleida don Ramon Gosé Blavia, protocol no
localitzat per desaparició dels protocols d’aquest notari.
Tot i així al Registre de la Propietat de Balaguer i en
relació al testament, atorgat el dia 6 de maig de 1891,
davant el notari de Lleida Sr. Ramon Gosé, hi consten
inscrites, i que apareixen a la inscripció 4a de la finca 493
d’Almenar, al foli 51 del tom 180, i a la inscripció 3a de la
finca 661 d’Alguaire, al foli 188 del tom 203, totes dues
de data 12 d’abril de 1894 el següent text:
…Don Santiago Serra Armengol, vecino de que de la
villa de Almenar y dueño de dicha finca…;” falleció en dicha villa en siete de septiembre último, habiendo dejado
otorgado testamento por el cual hace varios legados que
carecen de importancia al objeto de esta inscripción, y en
todos sus restantes bienes y derechos instituye heredero
a su sobrino don Jaime Serra y Vehil”.
Amb posterioritat, el 24 d’agost del mateix any el
prevere va redactar un codicili que diu:
En el nombre de Dios amen. En la villa de Almenar,
Diócesis y Provincia de Lérida. A los veinte y cuatro dias del
mes de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Passarà prop d’un any fins que el prevere Jaume Serra
i Armengol tornarà a donar un problema a la J.S. A l’acta del 20 de juliol de 1884 es diu que uns vocals de la

Don Santiago Serra y Armengol Pbro. soltero, de sesenta
y cuatro años de edad, hijo legítimo y natural de los consortes ya difuntos Don Jaime y Doña Josefa, natural de San
Ginés de Vilassar en la provincia de Barcelona y vecino de
la villa de Almenar estando en cama enfermo de gravedad,
recibidos los santos Sacramentos de Penitencia y Viático,
pero con claridad de potencias y la palabra expedita y con
la capacidad legal necesaria para testar a juicio del infras-

12

14 Arxiu Junta de Sequiatge de Lleida. Llibre d’actes 1883. Acta

Arxiu Junta de Sequiatge de Lleida. Llibre d’actes 1884. Acta

20.10.1884.

20.07.1884 / Arxivador papers diversos 1882-1883. a, 3º,1ª. IL.

13

15 Arxiu Junta de Sequiatge de Lleida. Arxivador papers diversos

Arxiu Junta de Sequiatge de Lleida. Arxivador papers diversos

1882-1883. a,3º,1ª. IL.

1884-1885-1886. a,3º,1ª. IL.
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crito Cura-Ecónomo de Nuestra Señora de la Asunción de
la misma villa; y deseando variar algunas disposiciones de
las que ordenó en su testamento otorgado ante Don Ramon
Gosé y Blavia en seis de Mayo de mil ochocientos noventa
y uno, otorga éste codicilio del modo que sigue.

Así lo otorga el Sr. Santiago Serra Armengol, Pbro. en
su casa domicilio sita en el término municipal de la villa de
Almenar, ante mi D. Manuel Puyaltó Casal, Pbro. CuraEcónomo de la parroquial Iglesia de la misma llamado al
efecto a falta de Notario público y siendo por testigos…

Dejo sin efecto la claúsula novena de dicho mi testamento, por la cual ordenaba que cuando lo creyera conveniente mi heredero se construyese una pequeña iglesia
en la Colonia Serra, radicada en el término de Alguaire;
y así mismo dejo sin efecto la claúsula décima del propio
mi testamento por la cual ordenaba que dentro de los dos
años de mi fallecimiento se fundase por mi heredero un
beneficio perpetuo en la Iglesia parroquial de San Ginés de
Vilassar, pueblo de mi naturaleza; y en sustitución de dichas
disposiciones ordeno que dentro de los tres años de mi fallecimiento se funde por mi heredero un beneficio eclesiástico
en la Iglesia de la Colonia Serra anexa a la Parroquia de
Alguaire cuyo beneficio deberá ser dotado con el capital de
treinta mil pesetas efectivas, siendo potestativo al heredero
establecer en la escritura de fundación los patronatos activo
y pasivo de dicho beneficio así como las cargas que habrà
de levantar su obtentor y el punto en que haya de residir
dicho obtentor. Y en todo lo demás confirmo y ratifico mi
calendado testamento.

Y habiendo hallado conforme el señor otorgante lo firma
juntamente con dichos testigos en el dia mes y año antes
expresados.16
Nota - Jaume Serra Vehil era el fill gran de Pau Serra
Armengol i Francesca Vehil Font. Va ser el director de la
fàbrica en morir el seu pare, ell va morir a Alguaire el 8
de juliol de 1904.
Nota - D’aquest codicili es van lliurar ds còpies; una
el 8 d’octubre de 1893 a Jaume Serra i la segona el 12
de maig de 1912 a D. Josep Maria Climent Canonge,
dignitat de la Santa Església Catedral de Lleida, Delegat
General de Capellanies i de Fundacions Pies.

16 Arxiu diocesà de Lleida. Llibres de l’Arxiu Parròquia d’Almenar.
Carpeta de testaments i codicilis.

LES ANTIGUES BASSES
D’ALGUAIRE (5)
PERE TERRADO TERRADO

La Bassa de la Morrera
El nom d’aquest bassa prové del nom de la partida del
lloc on era situada. Sobre l’origen del nom morrera, es
veu clarament que és un derivat de morro. El diccionari
normatiu de l’IEC (DIEC2) en definir morro, en l’accepció
que ens interessa, només diu: “Part sortint d’alguna cosa,
semblant a un morro”, val a dir que en canvi recull el derivat “morrot” que defineix com a “Contrafort avançat i
abrupte d’una muntanya”. Més explícit és el DECLC, (vol.
V, p. 803), de Joan Coromines, el qual defineix morro en
l’accepció que ens interessa, com a “turó o bony prominent,
però de cim aplatat” que és el cas d’Alguaire. També recull
alguns usos de morrera com a genèric toponímic existent
entre altres comarques al Segrià, però no cita la Morrera

8
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d’Alguaire perquè la devia de desconèixer, on el mot és
emprat no com apel·latiu sinó com a nom propi en donar
nom a la bassa, al camí que hi conduïa i a la partida amb
què es denominà el seu entorn. Sobre l’origen etimològic,
diu que és incert.
L’ordre d’aparició dels topònims relacionats pensem
que és el següent segons la datació de les referències
trobades. Primer existia la morrera com a genèric toponímic, al peu de la qual s’hi va fer la bassa de la Morrera,
que va donar nom al camí que hi menava i a continuació
a la denominació de partida a les terres del seu entorn.
Cal dir que el camí de la Morrera, com ara, continuava
cap a Malpartit.
La bassa era situada davall del camí de Malpartit que,

peces de terra les dues situades a la partida de la Bassa
de la Morrera, en foren testimonis Domènec Banyeres
i Josep Espinet, fadrins, sabaters, d’Alguaire. (ACN FN
Reg. 871, f. 2v).

abans de la concentració parcel·lària, passava pel peu
de la morrera. Actualment passa molt més elevat, a
mitja altura de la morrera. Al costat de la bassa hi havia
un carreró, del qual no tenim el nom, ni creiem que en
tingués, que enllaçava el camí de Malpartit amb el camí
de la Coma o Regal de l’Àliga. Cal dir que al fragment
del mapa de l’IGC. Que reproduïm, no hi apareix, només
hi figura el nom de Balsa de la Morrera. Sí que es veu
aquest carreró al mapa cadastral de l’ICG. MNTP que és
més detallat a escala 1:5.000.
La bassa s’omplia d’aigua mitjançant un canalet fet a
la base de la morera que recollia l’aigua de la pluja que
hi baixava i la portava cap a la bassa. El mateix sistema
de recollida d’aigua que les altres basses del secà.

També tenien una peça de terra en aquesta partida
el matrimoni Tomàs Canyelles i Teresa Bescans, la qual
donaren de dot, entre altres coses, a la seva filla Paula
Canyelles i Bescans en fer els capítols matrimonials el dia
6-12-1791 per contraure matrimoni amb Tomàs Terrado
i Estruch, pagès, fill de Miquel i de Paula, la peça de terra
era de quatre quarteres de sembradura de blat, situada a
la partida de la Bassa de la Morrera i afrontava a migdia
amb terra de Paula Roig, muller de Josep Terrado, pagès.
En foren testimonis Vicent Ribé i Francesch, escrivent, i
Ramon Ribé, fabricant de cases, veïns d’Alguaire (ACN
FN Reg. 861, f. 220v).
Tocant a la bassa de la Morrera hi tenia terra Antoni
Bertran, que passà al seu fill Isidre Bertran, el qual el dia
18-10-1859 la vengué a son germà Antoni Bertran, tots
pagesos d’Alguaire, era una peça de terra de 3 jornals
situada a la partida de la Morrera, el notari escrigué
Morera, que afrontava a orient amb els hereus de Faust
Sitjar, a migdia amb la Bassa, a ponent amb camí, i al
nord amb Faust Roca (AHL. FN. Reg. 1602, f. 926r).

L’origen d’aquesta bassa és de temps immemorial,
però la primera menció escrita que hem trobat, que la
cita, és de l’any 1771 i ho fa referint-se no a la bassa sinó
al camí que hi conduïa: el camí de la Bassa de la Morrera.
Concretament, el dia 27-08-1771, quan Jaume Pui, pagès, va fer testament, en el qual llegà a la seva filla Francesca una peça de terra de 16 quarteres de sembradura
de blat situada al secà al camí de la Bassa de la Morrera,
que afrontava a sol ixent amb terres vacants del Comú, a
migdia amb dit camí, a ponent amb Francesc Carrera i a
tramuntana amb Joan Costa (ACN FN Reg. 843, f. 157v).

També tenia terra tocant a la bassa Josep Lladonosa i
Palmés, casat, pagès, veí d’Alguaire, de 40 anys, el qual,
el dia 26-3-1866 vengué a Joan Nadal i Renyé, solter,
propietari, veí d’Alguaire, de 58 anys, de cal Flari, diverses peces de terra entre les quals n’hi havia de 4 jornals
i 8 pórques situada al secà a la partida de la Morrera,
que afrontava a orient amb Pere Garrié, a migdia amb
Joan Capell, a ponent amb la bassa de la Morrera, i al
nord amb Faust Roig, i amb Josep Mateu, (AHL. FN.
Reg. 1134, f. 365r). Aquesta peça de terra junt amb els
altres bens que tenia passaren a son germà Josep Nadal
i Renyé, propietari, casat, de 71 anys, d’Alguaire, al qual
féu inventari dels bens el dia 21-4-1871 de dit son germà
(AHL. FN. Reg. 1533, f. 410r).

A la partida de la Bassa de la Morrera hi tenia terra
Josep Bescans i Mauri, el qual en fer el seu testament el
dia 6-7-1781, nomenà marmessors a Llorenç Martines,
i Tomàs Canyelles, pagesos, i llegà al seu fill Faust Bescans i Bertran, entre altres, dues peces de terra situades
a la partida de la Bassa de la Morrera, una de set jornals
i l’altra de 3 jornals, amb condicions, foren testimonis
Faust Mateu i Jaume Puig, pagesos, (ACN FN Reg. 852, f.
136v). El dia 27-12-1801, Faust Bescans i Bertran reconegué haver rebut del seu germà Josep, hereu, entre altres

Acabem dient referent a l’anterior peça de terra i a
d’altres, que el dia 3-2-1872 Jaume Nadal i Escuer, de 29
anys, casat, hisendat, i la seva tia Rosa Tudela i Saltó, de
63 anys, vídua de Josep Nadal i Renyé, veïns d’Alguaire,
el primer com a hereu, i la segona com a usufructuària,
de llur oncle i marit respectivament Josep Nadal i Renyé,
que morí el dia 8-1-1872, feren inventari dels béns que
deixà. Recordem que aquests Nadal eren els de cal Flari.
En total van inventariar 131 propietats immobiliàries
entre cases, corrals i sobretot peces de terra, set de les
80
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quals eren a la partida de la Morrera. (ACN. FN. Reg.
2624, f. 47r).

Costa, a migdia amb Manuel i Jeroni Morguí mitjançant
camí, a ponent amb una Bassa i a tramuntana amb el
camí (ACN. FN. Reg. 873, f. 91v).

La Basseta del Negre

Afegim que fins al nostres dies ha arribat oralment
el topònim “lo trosset del Negre” que era situat davall
d’aquesta bassa o basseta. Segons la informació facilitada
per Emili Terrado.

Sobre l’origen del nom de Negre atribuït a la basseta
no té cap misteri, ja que Negre fou un llinatge existent a
Alguaire com a mínim al llarg de les centúries de 1700 i
1800. En tenim un exemple el dia 15 d’octubre de 1774
quan Teresa Coll, vídua de Pere Negre, féu inventari dels
béns que foren de son difunt marit, entre els quals hi
havia una peça de terra de 4 jornals situada al secà. És
possible que fos la peça de terra on hi havia la basseta.
(ACN. FN. Reg. 845).
Tot i tractar-se d’una bassa no gaire gran va tenir una
certa rellevància a la toponímia d’Alguaire ja que hom
la prengué com a punt de referència per donar nom a
un dels camins del Sas: el camí de la Basseta del Negre.
Camí que començava dalt de la costa de sant Sebastià,
fins que enllaçava amb el camí del Coscollar, que venia
de la cruïlla del pla de la Creu, del qual se’n separava
bifurcant-se’n.
La basseta era situada al Sas, davall del pla de l’Aires.
Avui gairebé tot el pla ha desaparegut afectat per la
construcció de l’aeroport, a l’indret on el mateix camí
anomenat de la Basseta del Negre es bifurcava i el branc
de la dreta continuava fins arribar a la partida del Fondo
de l’Armenter i continuant fins al Coscollar; i el branc
de l’esquerra, enllaçava amb el camí de Comafemosa.
N’hem trobat la primera referència el dia 2-9-1767,
quan Josep Rodié, pagès, d’Alguaire, féu presentar un
requeriment al batlle Josep Banyeres i Giró, sobre la propietat d’una peça de terra que posseïa situada a la partida
de Comafemosa la qual afrontava a orient i tramuntana
amb Francesc Gelet i amb terres vacants del Comú, a
ponent amb terres vacants del Comú, a migdia amb la
bassa anomenada la Basseta, i amb el camí del Coscollar.
Cal dir que aquestes afrontacions coincideixen amb les de
la basseta del Negre, en foren testimonis Miquel Coma,
negociant, i Miquel Castanyon, pagès, (ACN. FN. Reg.
839, f. 68v).
La següent referència tampoc no fa menció explícita
del nom, però no dubtem que es tracta de la basseta del
Negre. El dia 24-8-1804, Maria Camps, vídua de Josep
Morguí, féu inventari dels béns que foren de son difunt
marit, entre els quals hi havia una peça de terra de 7
jornals situada a la partida de Comafemosa, que afrontava a sol ixent amb Faust Lladonosa i amb Josep Badia i
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També trobem referències d’aquesta basseta a la
cartografia actual detallada, però referides al camí de la
Basseta del Negre, de la qual ressenyem:
• Mapa del Instituto Geográfico y Catastral. Escala
1:50.000; full 359, Balaguer, edició de 1953.
• Mapa de la Diputació Provincial de Lleida. Escala
1:10.000; fulls 359-IX i X.
• Mapa Nacional Topográfico Parcelario del Instituto
Geográfico y Catastral. Escala 1:5.000. Termino
municipal de Alguaire, polígono 11.
• Mapa del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. Escala 1:5.000. Termino de Alguaire; hoja 359-3-5.
• Mapa Topogràfic de Catalunya de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Escala 1:5.000; full 359-2-5,
edició setembre de 1995.
• Ortofotomapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Escala 1:5.000; full 359-3-5, edició novembre
de 1998.
DESPLEGAMENT DE LES ABREVIATURES EMPRADES
ACN FN = Arxiu Comarcal de la Noguera. Fons Notarial.
AHL FN = Arxiu Històric de Lleida. Fons Notarial.
DECLC = Diccionari Etimològic i Complementari de la
Llengua Catalana, de Joan Coromines, Barcelona, 1985.
DIEC2 = Institut d’Estudis Catalans, Diccionari de la
llengua catalana, a internet: mdlc.iec.cat
ICG. MNTP = Instituto Geográfico y Catastral. Mapa
Nacional Topográfico Parcelario. Escala 1:5.000. Término
de Alguaire. Polígono núm. 9.
IGC = Instituto Geográfico y Catastral. Escala
1:50.000; full 359, Balaguer. Ed. 1953.

7a EDICIÓ DE LA CURSA 10K
AEROPORT D’ALGUAIRE
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’ESPORTS
El passat dissabte 12 d’octubre va tenir lloc a les installacions de l’Aeroport la 7a edició 10K Aeroport d’Alguaire.
La cursa, organitzada per l’Ajuntament d’Alguaire i l’AE
Ekke, va aplegar al voltant d’uns 400 corredors i corredores de totes les edats en una cita esportiva puntuable
a la Lliga de Ponent.
En un recorregut pla idoni per poder dur a terme els
10 quilòmetres d’una forma ràpida i millorar la marca
de tots els esportistes, els atletes Abderrahim El Jaafari en
la categoria masculina, i Jone Zabaleta, en la categoria
femenina, van ser els vencedors de la cursa i es van endur
com a premi uns bitllets d’avió a Palma de Mallorca que
hi havia per als més ràpids.
Com en altres edicions, la cursa s’ha sumat al projecte
“Aturem l’obesitat infantil” que impulsen la Diputació de
Lleida i l’AE Ekke per fomentar la pràctica de l’esport en els
més petits i petites per sensibilitzar-los de la importància
de la pràctica esportiva i uns hàbits saludables.
Des de l’Ajuntament d’Alguaire, i més concretament
des de la Regidoria d’esports, es vol donar les gràcies a
totes les persones que van participar de la cita esportiva,
així com a totes les entitats i associacions col·laboradores.
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L’AJUNTAMENT D’ALGUAIRE I
C. C. ALGUAIRE ORGANITZEN
UNA NOVA EDICIÓ DEL
MEMORIAL RAMON MAYENCH
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’ESPORTS

L’Ajuntament d’Alguaire i el Club Ciclista Alguaire
van organitzar el passat diumenge 10 de novembre el
“Memorial Ramon Mayench”. Amb aquesta nova edició
d’aquesta sortida en BTT no competitiva, es pretén fer un
recordatori a la figura de l’alguairenc Ramon Mayench.
La bicicletada va sortir des del Pavelló Municipal d’Alguaire fins a l’ermita de Cérvoles i va tenir una durada
d’unes quatre hores, recorrent una distància d’uns 60
kilòmetres amb un desnivell positiu de 700 metres. En
acabar, la setantena de participants van poder gaudir
d’una carnada per a recuperar forces.
Per cloure l’acte, es va fer entrega a na Sra. Carme
Mayench, filla de Ramon Mayench, un ram de flors en
representació de tots els membres del Club Ciclista i de
l’Ajuntament d’Alguaire, al qual va acudir na Sra. Pilar
Serra, regidora d’esports.
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TALLER DE IOGA PER A FAMÍLIES
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT
L’Ajuntament d’Alguaire, juntament amb el suport
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va
organitzar durant el mes de novembre un taller gratuït
de ioga per a famílies amb nens i nenes de 3 a 12 anys.
L’activitat, que va tenir des d’un bon inici una gran
acollida, tenia l’objectiu de donar l’oportunitat a petits i
grans d’iniciar-se en aquesta disciplina física i mental de
manera conjunta.
Una quarantena de persones hi van participar entre els
dos torns que es van realitzar. Junt amb els dos monitors
que van dinamitzar les classes, tots i totes les assistents
van poder passar una bona estona fent un tastet del món
del ioga. Els més petits, van descobrir el ioga mitjançant
els jocs, i els més grans, van poder descobrir les âsanas
(postures de ioga). En definitiva, tot pensat i dissenyat
per a aconseguir aquesta unió familiar i grupal.

S’INICIA EL TALLER DE CONVERSA
EN LLENGUA ANGLESA
A L’ESPAI JOVE “LO TRULL”
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT
El passat 28 de novembre es va iniciar el taller gratuït
de conversa en llengua anglesa a l’espai Jove “Lo Trull”.
El curs, que tindrà lloc en quinze sessions els dijous, està
organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament
d’Alguaire amb el suport del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.
L’objectiu d’aquestes sessions és potenciar les habilitats orals, tant comunicatives com de comprensió, en
converses formals o informals per poder millorar la seva
capacitat d’interacció en situacions quotidianes que
requereixin l’ús de la llengua anglesa.
A la primera sessió, on totes les places van ser ocupades amb una quinzena de persones, es va realitzar
una primera presentació del curs i de totes les persones
participants. Posteriorment, mentre prenien un té o un
cafè, es van debatre en petits grups i conjuntament sobre
diferents temes com el medi ambient.
80
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Nadales
Ajuntament
d’Alguaire

L’ Ajuntament d’Alguaire desitja

Pau a la terra als homes i dones de bona voluntat
i molta prosperitat pel 2020

Bon Nadal

Antoni Perea i Hervera, alcalde
Desembre 2019
14
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Nadales
El grup
ALGUAIRE
INDEPENDENTS per

Us desitja bones festes
020
i molta prosperitat pel 2

NADAL 2019
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Nadales

BON NADAL
I
FELIÇ 2020
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

ENCETEM UNS MESOS
PLENS D’ACTIVITATS
Un cop acabat l’estiu i després d’uns mesos de calor,
petits i grans tornem a la normalitat. A la Biblioteca Josep Lladonosa d’Alguaire, com no podia ser d’una altra
manera, tornem amb les piles carregades. El sol i el bon
temps, deixa pas a un ambient més fred que enfila cap
als mesos de tardor.

D’aquesta manera vam encetar les activitats programades amb la presentació d’un llibre. En aquesta ocasió,
l’escriptor lleidatà Joan Roure, va presentar davant d’una
vintena de persones la seva obra “Cicatrices bajo la piel”.
Vam trobar un llibre ple d’emocions i sentiments sobre
una colla de joves amics que no va deixar indiferent a les
persones assistents a l’acte. Es tracta de la seva segona
publicació, ja que prèviament, havia escrit la novel·la “La
casa entre el sorgo”.
D’altra banda, el 18 d’octubre, es va realitzar una nova
hora del conte amb la narradora Patricia Mc Gill, que ens
va presentar el seu espectacle “Contes de set vides”. A més,
na Patricia Mc Gill es va estrenar com a primera persona
entrevistada en la nostra nova secció a Emun FM Ràdio.
Per aquest motiu, cada dilluns a les 10:00h. del matí, ens
podreu escoltar per la freqüència 96.5 FM. En aquest
espai, setmanalment us posem al dia de les novetats de
la Biblioteca, de les nostres activitats així com de tot el
que tingui relació amb la
cultura. Cada dilluns estigueu atents a EMUN FM!
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Una de les activitats organitzades per la Biblioteca
d’Alguaire més exitoses dels darreres mesos en motiu de
la celebració de Halloween. La tarda del 30 d’octubre
més de tres-centes persones van passar per la Casa Sociocultural de la Vila, endinsant-se en el passatge del terror
amb els diferents personatges convidats a la Biblioteca
per espantar petits i grans i continuant amb una sessió
de contes de por, per acabar les bruixes bones del Merli
van remenar el seu calder del que en va sortir dolços que
es van repartir entre tots els nens i nenes. Des de la Biblioteca volem agrair a tots els que ens vau acompanyar, i
molt especialment, als 14 col·laboradors que de manera
desinteressada vau formar part d’aquesta activitat, sense
vosaltres no hagués estat possible i també als 3 fotògrafs
que vau fer unes fantàstiques fotos tot i la dificultat de ferho estant l’edifici pràcticament a les fosques. Volem agrair
que la Regidoria de Cultura apostés per aquesta activitat
per a què es portés a terme i més en concret, destacar la
implicació de la regidora na Carme Cambray que va fer
que pogués ser possible i va implicar-se en que tot funcionés des d’un primer moment. Ja estem pensant repetir
l’activitat l’any vinent però de manera que tothom pugui
gaudir-la plenament i que l’espai no se’ns quedi petit.

Fotografia: Francesc Mayench

Una altra de les activitats amb més participació
d’aquestes setmanes, va ser el taller de creació del coet
Apollo 11 que va tenir lloc el 19 de novembre a la Biblioteca. Per commemorar els 50 anys de l’arribada de l’home
a la Lluna, en Joan, de professió astrònom, ens va atansar
als enigmes de l’univers i ens va explicar el funcionament
d’un coet espacial. Una trentena de nens, junt amb els

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

seus pares i mares, van seguir
atents les seves
explicacions. En
acabar, tots i totes vam poder
fer una maqueta
en miniatura de
l’Apollo 11, que
amb l’ajuda d’en
Joan, vam aconseguir fer enlairar
per sorpresa de
tots els assistents.
Per finalitzar,
per tal de poder
seguir organitzant actes i activitats com els que us anem explicant en aquestes pàgines,
el personal de la Biblioteca està en constant formació per
poder oferir cada cop un millor servei. És per això que
els dies 16 i 23 d’octubre, vam assistir, junt amb altres
treballadors i treballadores de les biblioteques públiques,
a una formació sobre participació ciutadana. En aquesta,
vam aprendre sobre com fomentar la participació de
la ciutadania en el dia a dia dels nostres equipaments
municipals.

30 anys de biblioteca!
1990-2020
La biblioteca es va inaugurar un diumenge, el dia 21
de gener de l’any 1990. L’historiador i fill il·lustre d’Alguaire, Josep Lladonosa Pujol, va assistir molt emocionat a
l’acte que l’homenatjava. L’escriptor, estimat per la nostra
vila, va poder veure com s’inaugurava al seu municipi
natal una biblioteca municipal que portaria amb orgull
el nom del seu historiador de capçalera.
Els anys han passat i la biblioteca continua sent un
espai de trobada viu i actiu que intenta satisfer les necessitats dels seus usuaris i usuàries i on sempre, tothom
hi té cabuda. Per aquest motiu, volem preparar un 2020
molt lluït i amb actes que interessin a tothom, és per
això que es realitzarà un programa d’activitats anual
molt variat, sovint, vinculat amb la literatura, però també
amb la cultura en general. La biblioteca organitzarà un
acte central més destacat que tindrà lloc el 24 d’octubre,
coincidint amb el Dia Internacional de les Biblioteques,
però tot l’any vinent serà una celebració. S’han tingut
en compte els criteris de les persones que han realitzat
l’enquesta que la biblioteca va obrir el passat mes de
novembre, intentant programar un ventall d’actes que
pugui agradar a tots els públics, a les persones que veniu
habitualment a la biblioteca i coneixeu bé l’espai, però
també per a aquelles que no ho heu fet mai encara, esperant que a partir d’ara, pugueu gaudir dels serveis que
oferim. Podreu seguir totes les activitats que preparem
i les novetats a través dels canals habituals, venint a la
biblioteca, a través de la cartelleria, per l’eBando, pels
pregons i a les nostres xarxes socials (facebook.com/
bibliotecaalguaire i @biblioalguaire).

Nota informativa:
La biblioteca tancarà per vacances del 23 de desembre al 6 de gener
(ambdós inclosos).
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
Alguaire

JUNTA LOCAL CATALUNYA CONTRA
EL CÀNCER
XII FIRA DE LA FIGA
Els dies 21 i 22 de
setembre amb motiu de
la XII Fira de la Figa d’Alguaire, la Junta Local de
l‘AECC va participar-hi. A
l’estand s’informava dels
diferents serveis que l’associació ofereix i es venia
articles per a recaptar fons
per les activitats que fa
l’AECC-Catalunya contra
el Càncer per les persones
afectades per aquesta
malaltia.

Foto: Joan Inglés

Establiments comercials locals, també, es van SUMAR
AL ROSA. Amb aquesta iniciativa es pretén sensibilitzar
i conscienciar de la detecció precoç així com transmetre
un missatge d’esperança.

Fotos: Antoni Comella

REUNIÓ AECC CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER: SEGRIÀ
El 24 de setembre de
2019, va tenir lloc una
reunió a la Sala d’actes de
l’ajuntament de l’AECC
Catalunya contra el càncer: Segrià. El Sr. Josep
Casals i la Sra. Eva Figuera, Vicepresident i Gerent
de l’AECC de Lleida van
informar de les activitats programades fins a
desembre de 2019 a les
diferents juntes locals del Segrià i alhora van encoratjar
als/les assistents a continuar amb les tasques solidàries.

DIADA SOLIDÀRIA CONTRA EL CÀNCER
El dia 13 d’octubre de
2019 es va celebrar la tercera Diada solidària contra
el càncer.
La jornada va començar a les 9 del matí a la Plaça de la sardana. L’Associació Lo Makot va organitzar
una caminada popular de
6,8 quilòmetres. Activitat
oberta a petits i grans que
van rebre diferents obsequis a la tornada.

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
El 19 d’octubre, Dia mundial Contra el Càncer de
Mama el Sagrat Cor d’Alguaire es va SUMAR AL ROSA.
Iniciativa que fou acollida positivament pel
consistori.

AMB TU DONEM LA
CARA
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Foto: Miquel Nogueras

Disseny: Montseta Vendrell

ENTITATS I ASSOCIACIONS

Durant el matí, el Mercadet
solidari oferia regals i productes
artesans.
El grup Lo Treato va contar
contes als més menuts i al racó
de les pintures, Irene Pérez orientava als nens i els potenciava
la seva faceta creativa.
Durant tot el matí, el grup
Som Com Som van dinamitzar i ambientar l’entorn de la
plaça.
Al camp municipal d’esports a les 12 de migdia
es va disputar el partit
de futbol entre el CE
Alguaire i l’Alcarràs FC.
L’Alguaire es va guanyar
per 4 a 3 en un partit
molt disputat. El benefici de les entrades també
van ser per l’AECC.

Foto: Joan Inglés

A les 2 de migdia
i a l’Esbart Bell-Camp
es va realitzar el dinar
solidari. El Sr. Santi Roig
va donar la benvinguda a totes les persones
participants de l’acte.
Seguidament es van

fer uns breus parlaments a càrrec del Sr.
Antoni Perea, Alcalde
d’Alguaire, el Sr. Josep
Casals, Vicepresident
de l’AECC de Lleida,
El Sr. Ferran Accensi,
Vicepresident de la
Diputació de Lleida i
la Sra. Maria Àngels
Cabezas, Presidenta de
la Junta local de l’AECC
d’Alguaire.
La Sra. Maria Àngels Cabezas va donar
les gràcies a Marta

Llobera, Roser Mateu i Sefa Alsina pel seu saber fer i saber
estar durant el temps que van formar part de la junta i
va donar la benvinguda a Finalí Puñet, Lluís Sagastibelza i Ramona
Garrigó, nous
membres de
la junta.
La participació va ser
tot un èxit.
Moltes persones es van
solidaritzar
i col·laborar
tant en la di- Foto: Miquel Nogueras
ada com en la donació de regals que es van rifar a la
sobretaula o amb una aportació econòmica que van engrossir els beneficis de la
diada. Així,
com també,
els beneficis
del Bingo solidari.
Diferents
actuacions
van ampliar
Foto: Miquel Nogueras
el conjunt de
la solidaritat. El Sr. Antoni Domingo,
va col·laborar amb la lectura d’una
poesia pròpia i molt emotiva.
La sensibilitat, les excel·lents
harmonies i les veus blanques van
propiciar un ambient molt agradable.
Aquestes col·laboracions van ser a
càrrec dels alumnes de l’Escola de
Música Municipal i la Coral Ginestell.
I el ritme dels Mariachis de la Unilla
van contribuir amb un espectacle
molt acolorit, treballat i amb un
excel·lent posada en escena.

Foto: Miquel Nogueras

Els Amics
de la Sardana
van convidar
a ballar una
sardana encerclant tota
la pista del
Casal.
Foto: Miquel Nogueras

Foto: Miquel Nogueras
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
La Presidenta de la Junta va cloure la Diada solidària
agraint el suport i les aportacions de totes i tots collaboradors/des, institucions, associacions i particulars, fent
èmfasi en què per petit que sigui el granet aportat, junts
esdevenen muntanyes.
La cançó Resistiré, emblemàtica de la lluita contra el
càncer , es va entonar i cantar per finalitzar amb un cant
d’esperança.

CLUB DE BITLLES D’ALGUAIRE
Els amics i amigues del Club de bitlles, per obligacions
extraordinàries, no van poder estar presents el dia de la
Diada solidària. La seva col·laboració es farà efectiva durant
la primera quinzena de desembre.
MOLTÍSSIMES GRÀCIES!

CLUB BOTIFARRA D’ALGUAIRE
Els amics i amigues del Club de botifarra d’Alguaire
van celebrar un campionat i van entregar la recaptació a
la Presidenta de la Junta local de l’AECC. Aquests diners
s’afegiran a la recaptació de la Diada solidària.

...Caminem lluny
I lluny canviem un món
Que junts ens queda a prop
Caminem junts
I junts serem més forts
Avui lluny és més a prop...

Caminen Lluny. Doctor Prats

54 CONCURS DE “VESTITS DE PAPER”
LLAR DE JUBILATS “JOAN BAÑERES CATEURA”
ELEUTERI COMELLA ALCÁZAR

Les cosidores participen al 54è
Concurs de “Vestits de paper” de
Mollerussa
Un any més, el grup de cosidores d’Alguaire, sota la direcció de la modista Carme
Solà, han elaborat un preciós vestit de cort
cerimonial que va portar la emperadriu Maria Feodorovna a Sant Petersburg el 1880,
confeccionat completament en paper per
a participar al 54è concurs de vestits de
paper de Mollerussa. A la imatge, veiem a
totes les cosidores mentre preparen la capa
i retoquen detalls. Enhorabona a totes per
la tasca que feu en totes les edicions.
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FESTA DE LA CASTANYADA A LA LLAR
LLAR DE JUBILATS “JOAN BAÑERES CATEURA”
ELEUTERI COMELLA ALCÁZAR

Festa de la Castanyada a la Llar de Jubilats
A la Llar de Jubilats Joan Bañeres i Cateura seguim preparant activitats pels socis i sòcies de la vila. En aquesta ocasió,
vam celebrar a l’Esbart Bell-Camp una data tan nostrada com és la castanyada. Per començar l’acte, es va realitzar
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la presentació i benvinguda a les autoritats i als socis i
sòcies, vam continuar amb el tradicional berenar i es va
acabar amb una sessió de ball per a tothom amenitzada
pel Duo Passion.
Des d’aquí, vull agrair als membres de l’actual junta,
als voluntaris i al nostre castanyer particular la seva collaboració en la preparació de la
festa, ja que sense vosaltres, no
hagués estat possible.
A més a més, des de la Llar,
continuem organitzant els habituals viatges i sortides. Alguns
socis i sòcies van visitar la ciutat
andalusa de Torremolinos, població banyada pel mar Mediterrani. D’altra banda, un altre
grup de la Llar de Jubilats, van
realitzar una ruta turística per
diverses localitats del País Basc,
amb els paisatges característics
d’aquesta zona del nord de la
Península, com per exemple la
ciutat de Donosti i altres localitats costeres properes.
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Des d’aquestes línies aprofito per felicitar a
tothom les festes i desitjar que passeu Bon Nadal
i un millor any 2020.

ENTITATS I ASSOCIACIONS
ASSOCIACIÓ AMICS DEL PATRIMONI
ESPERANÇA MORANCHO PUIG

Corpus 2019

es que es movien amb el pas del temps.

El poble d’Alguaire, per la diada de la Festa de Corpus,
celebrada el passat diumenge 23 de juny, va engalanar
els seus carrers amb altars plens de flors.
L’Associació dels Amics del Patrimoni d’Alguaire vol
contribuir a potenciar les tradicions
culturals i populars, i participa per
tercer any, en la
realització d’un altar, a la Plaça de
l’Església i el Carrer
Mig, a la façana de
la casa de Cal Sicle.

L’altar es plantejà com una instal·lació per poder-la
resseguir, mirar-la, olorar-la i acaronar-la.
El disseny d’enguany ha estat obra de l’arquitecte
Jaume Farreny.

Les gerberes
vermelles, es collocaven alineades
en els maons calats, sorgint dels
seus forats, com si
el subsòl de la casa
hagués brotat, i
hagués florit el dia
de Corpus, en el
pas de la processó.
L’ombra de cada
flor, dibuixava líni-
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ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE LA FIGA
L’Associació Salus Populi va participar a la Fira de la
Figa d’Alguaire els dies 21 i 22 de setembre de 2019.

a través de refranys i frases fetes relatives a la figa i els
visitants van poder degustar els aliments exposats.
Valorem la contribució de totes les entitats collaboradores, així com la de l’Ajuntament d’Alguaire, en
la consecució dels objectius pretesos.

TALLER DE NUTRICIÓ
L’Associació Salus Populi d’Alguaire va organitzar els
dies 14 i 21 de novembre un taller de nutrició, obert a
tothom, en el qual, hi van participar més d’una quinzena

Estand

Des de l’estand es va donar a conèixer als visitants
la importància del poble d’Alguaire com a productor de
figues, alhora que s’informava de les qualitats nutricionals
d’aquesta fruita i en general de les fruites seques com a
font de proteïnes en la dieta mediterrània.
L’estand es va muntar
amb palets reciclats i s’hi
van exposar, entre d’altres:
paneres de fruites seques,
plantes aromàtiques, un
puzle de la piràmide de
l’alimentació saludable i uns
mocadors tipus “buf” amb
dibuixos de figues.
Així mateix, es van repartir un fulls divulgatius per
difondre la cultura catalana
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de persones. Amb una metodologia activa i participativa,
s’hi van desenvolupar els següents continguts:
• Diferència entre menjar i nodrir-se.
• El procés de la nutrició: digestió, respiració, circulació, excreció.
• Grups d’aliments: glúcids, lípids, pròtids.
• La piràmide de l’alimentació saludable: aliments
de consum diari, setmanal i ocasional. L’exercici
físic. L’aigua.

d’unes 300 peces relatiu a la piràmide de l’alimentació
saludable. Tothom va aconseguir de fer-lo.
En la prova d’avaluació final, l’excel·lent va ser la
qualificació predominant, la qual cosa va demostrar un
alt grau d’aprofitament per part dels assistents.
Es va cloure les activitats del taller amb una degustació
de fruites seques i deshidratades (sense sal) i un pastís de
carbassa amb nous gentilesa de la Fina.

Així mateix, cada assistent va poder muntar un puzle

FIRA DE LA FIGA 2019
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
LOCUCIONS / FRASES FETES:
– Pesar ﬁgues.
– Ser un ﬁgaﬂor.
– Fer la ﬁguereta.
– Ser ﬁgues d’un altre paner.
– Baixar o caure de la ﬁguera.
– Fer ﬁga, les cames…
– Pansir-se com una ﬁga.
– Aquesta ﬁga no caurà (No caerá esa breva).
– Una ﬁga per ser bona ha de tenir tres senyals: clivellada, secallona i picada pels pardals.
NUTRIENTS:
Ca, Fe, Mg, Mn, K, P, Zn, Vitamines (B1 B2 B3 B5 B6 C), Fibra, Sucres, Aminoàcids…
Nom cientíﬁc: Ficus carica
Castellà higo, euskera piku, francès ﬁgue, portuguès ﬁgo, anglès ﬁg, italià ﬁco, alemany feige, polonès ﬁga.
80
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RACÓ DE CUINA

Crema de coliﬂor i a metlles
Avui presentem una crema de
verdures de sabor molt suau i
agradable. Una forma divertida
de menjar aquests productes tan
saludables.

Primer plat

Preparació:

Preparació: 30 minuts
Dificultat: Fàcil

Es cou la ceba pelada i tallada fina dins una cassola amb
l’oli fins que s’ha estovat. S’hi afegeix la coliflor neta i tallada
a brots petits, juntament amb el brou o aigua i sal, i es deixa
coure durant uns 20 minuts. Es fa una picada amb l’all, les
ametlles i la nou moscada, i s’afegeix a la cassola passats els
20 minuts. Es tritura procurant que quedi una crema homogènia. Se serveix decorada amb julivert o ametlla picada.

Ingredients per a 4 persones:
1 coliflor mitjana
1 ceba
1 litre d’aigua o de brou vegetal
1 gra d’all
20 g d’ametlles torrades i pelades
1 pessic de nou moscada
2 cullerades soperes d’oli d’oliva
Julivert (opcional)
Sal i pebre
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i foie d ’ ànec.
Aquest plat marida molt bé amb un bon
vi negre

Segon plat

Preparació:

Preparació: 45 minuts
Dificultat: Mitjana

Per fer la reducció de vins, poseu els licors, la soja i el
vinagre en un cassó.

Ingredients per a 4 persones:

Feu-ho bullir a foc baix per anar reduint, el temps
dependrà de la intensitat del foc, ha de quedar menys
de les tres quartes parts de líquid inicial. Deixeu refredar.

4 filets de vedella de la part del llom
300 g de fetge d’ànec fresc
Escames de sal Maldon
2 pomes Golden grosses
Mantega
Sal
Reducció de vinagre de vi de cirera de Sirot
Per la reducció de vins:
1 litre i 1/4 de moscatell
200 cc de vi de Porto
200 cc de madeira
200 cc de conyac
1 culleradeta de salsa de soja
2 cullerades de vinagre balsàmic
1 cullerada rasa de fècula de panís

En un bol, amb unes cullerades de la reducció, desfeu la fècula, afegiu els vins i amb un batedor manual,
remeneu al foc fins que espesseixi.
Peleu les pomes i els traieu el cor. Talleu-les a rodanxes
i fregiu-les amb la mantega.
Talleu el fetge d’ànec a filets d’un centímetre i mig
de gruix.
En una paella sense oli i molt calenta, marqueu els
talls de fetge, uns segons per un costat, girar i retirar de
l’escalfor.
Escalfeu la planxa i marqueu els filets a gust de cada
u. Serviu a cada plat, amb el fetge al damunt, la poma
al costat i 2 cullerades de salsa de vi. Saleu amb unes
escames de sal i serviu acabat de fer.
80
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Si no us agrada la canyella es pot fer sense,
hi podeu desfer una mica de xocolata negra al
bany maria i tirar-ne un rajolí.

Postres

Preparació:

Preparació: 65 minuts
Dificultat: Mitjana

La crema:
Poseu al foc la llet amb la pell de llimona i la beina de
vainilla prèviament oberta i rascada. Quant bulli, pareu el
foc i deixeu-ho infusionar almenys 30 minuts. Mentre la
llet s’aromatitza, disposeu el sucre en un bol juntament
amb els rovells i remeneu molt bé amb un batidor fins
aconseguir una preparació escumosa. En aquest moment,
afegiu la llet calenta, barregeu bé i torneu a posar la crema
al foc. Heu de coure la crema a foc molt baix remenant
contínuament fins aconseguir la densitat suficient, que
serà quan la crema cobreixi una cullera. Passeu-la per
un colador i deixeu-la refredar remenant de tant en tant
perquè no faci vel.

Ingredients per a 4 persones:
6 pomes Golden
120 g fruits secs
(prunes, panses, albercocs, dàtils…)
1 taronja
100 g vi blanc
100 g de moscatell
200 g sucre
1 pal de canyella
2 fulles de gelatina
25 g licor de taronja
(Coientrau, Grand Marnier, Triple sec…)
Per fer la crema:
500 g llet
125 g sucre
6 rovells d’ou
1 branca de vainilla
1 pell de llimona

Les pomes:
Peleu les pomes completament. Buideu-les amb cura
amb l’ajuda d’una cullereta especial buidadora. Poseu-les en
una font de forn juntament amb la taronja tallada a bocins,
els fruits secs, el vi, el moscatell, la canyella i finalment el
sucre per sobre de tot. Poseu-les al forn calent a uns 180º
fins que quedin ben daurades, aproximadament uns 35
minuts. Poseu les fulles de gelatina en remull. Quant les
pomes estiguin cuites, retireu-les de la font i poseu-les en
una escorredora uns minuts. Escalfeu el licor de taronja i
desfeu dins una fulla de gelatina. L’altre fulla de gelatina,
poseu-la en el suc de cocció, amb els fruits secs, això donarà untuositat a la salsa sense necessitat de reduir-la mes.
Picoleu amb ganivet les pomes i barregeu-les amb el
licor de taronja. Repartiu la preparació en 4 cercles metàllics i refredeu. Quant siguin fermes, ja podeu servir-les.
Poseu a cada plat un cercle de poma i a sobre, si voleu,
uns quants fruites secs i un trosset de canyella. Finalment,
salseu amb la crema de vainilla.
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MOTOCICLISME
JESÚS MORENO
Tanquem la temporada 2019
molt satisfets amb els resultats
obtinguts pel Pol Moreno Torruella
en l’última prova del Campionat
d’Espanya celebrat a Vall-de-roures
on vàrem obtenir un segon lloc que
va permetre acabar en la general
en una cinquena posició. Al Campionat de Catalunya l’última prova
disputada a Almenar vàrem quedar
quarts acabant a la general també
en quarta posició.
Agraïm moltíssim la confiança
als col·laboradors: Ajuntament
d’Alguaire, Pneumàtics Tello, Motos
Parcerisas, Parador La Rosa, Fusteria
Carlos Garcia i J2M Muntatges i
Manteniment.
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ENRIC GRANADOS, MÚSIC LLEIDATÀ
JESÚS GUAMIS HORTET
L’any 1867 nasqué a Lleida un noi que fou anomenat Enric. De moment va portar una vida semblant a la
d’altres nois, però el seu pare va morir i la família es va
traslladar a Barcelona.
Ben aviat l’Enric s’adona que el món és ple de sons i de
veus, els sent dintre seu. Sent el miol del gat i el lladruc
del gos, sent el soroll de la natura al bosc, al riu i vora el
mar, sent rialles i plors.
A Barcelona entra a formar part de l’escolania de la
parròquia de la Mercè, va aprendre música i després a
tocar el piano.
Als setze anys guanya el primer premi a l’acadèmia i
poc després, comença els estudis d’harmonia i de composició amb el mestre Pedrell.
L’Enric disposa de pocs diners i per poder pagar-se els
estudis toca en un cafè com era molt habitual en aquella
època. Als vint anys, un comerciant barceloní, el senyor
Conde, li diu que li pagarà els estudis al conservatori
de París, però el noi es posa malalt i no es presenta a
l’examen d’admissió. Malgrat aquest incident, l’Enric va
poder rebre les ensenyances d’un bon professor.
Després de dos anys de viure a París, torna a Barcelona i es presenta per primera vegada en públic al teatre
Líric com a intèrpret d’algunes obres d’autors romàntics.
També es presenta com a compositor i executa les seves
obres “Arabesca” i “Serenata española”. Viatja per tot
l’estat, vol conèixer ambients diversos, barrejar-se amb
la gent del poble i veure i sentir com viuen.
Li agrada escoltar balades, composicions poètiques
i líriques que expliquin fets llegendaris o tradicionals, li
agrada veure danses antigues.
L’obra de Granados té inspiració, encant, atractiu i
està dotada d’una gran simpatia comunicativa. Té melodies exquisides, cants deliciosos, tendres. En algunes
peces s’endevina el color i el ritme de les ciutats, del
paisatge i fins i tot sembla que s’hi respira l’esperit del
poble. La seva obra mestra “Goyescas” per a piano fou
estrenada a Barcelona i no va agradar, però un any més
tard fou interpretada a París i va tenir un gran èxit.
Va escriure obres per a veu i piano amb textos d’Apel-
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Fotografia d’Enric Granados extreta de la revista “Sàpiens”.

les Mestres, Picarol, Follet, Gaziel i Liliana. Va escriure
dotze danses per a piano, set valsos, música de cambra,
òperes i d’altres composicions.
Va fer música molt personal, intentava expressar allò
que sentia prescindint dels corrents de l’època. Va ser
seguidor del Romanticisme i a la seva obra s’endevina
una herència de Chopin, de Schumann i de Liszt.
A Catalunya en aquell temps va haver-hi un bon nombre de pianistes notables: Albeniz, Ricard Viñas… De tots
ells, Granados fou qui estudià l’instrument i va donar a
conèixer noves possibilitats referents al mecanisme interpretatiu: en l’ús del pedal, en el lligat. Aquestes innovacions eren apreses pels alumnes que assistien a l’acadèmia
que ell va fundar a Barcelona i que portava el seu nom.

ACTUALITAT

Enric Granados, juntament amb Isaac Albéniz, va
fundar l’escola catalana moderna de piano i va escriure
una obra per als estudiants d’aquest instrument.
Granados era de d’estatura mitjana i de naturalesa
indolent, inquiet, tímid i no gaire emprenedor. Tenia un
cabell abundós i negre i lluïa un esplèndid bigoti. Senzill i
modest, així que es posava a parlar de música, s’exaltava
i no trobava el moment d’acabar la conversa. Es va casar
amb Amparo Gal i van tenir sis fills.
Quan Granados era conegut dintre i fora del seu país,
va ser convidat a assistir a la representació de la seva
obra “Goyescas” al teatre Metropolitan de Nova York.
Va anar-hi amb la seva dona i junts pogueren presenciar
el gran èxit que va assolir la seva obra.

Tenien el bitllet de tornada en un vaixell espanyol,
però la invitació del president dels Estats Units els va
retenir a la capital. Aleshores es van embarcar en un
vaixell anglès, el Sussex, i havien d’anar cap a França,
però quan es trobaven al Canal de la Mànega, el submarí
alemany ‘UB-29’ va llançar un torpede contra el vaixell
que va impactar-hi de ple, arrencant-ne la proa i es va
produir el desastre que us podeu imaginar.
Granados se salva, però en veure a la seva esposa a
l’aigua, s’hi llança per a rescatar-la i moren ofegats tots
dos. Els seus cossos no van poder ser recollits. Aquell
trist dia era el 24 de març de 1916. Granados moria als
quaranta-nou anys.
A reveure…

DE LA PARLA DE PONENT
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

NIMAI, sinònim de “ja t’ho faràs” com: …si no t’ho
creus, pues nimai.
- Vols Fanta Naranja?
- No …pues nimai.
PARACONTAR: vigilar, com: …Paraconte xiquet, no
prengos mal!
PASTA: galeta, com: …Jo breno pastes amb xocolata.
PEDRÍS: Lloc on la gent es reuneix per fer petar la
xerrada quan surt a la fresca. Acostuma a ser de pedra,
d’aquí li ve el nom.
PELL: Aplicat a una situació delicada o perillosa, com:
…Demà tinc un examen i no hai estudiat, sóc pell.
REIXOS: els Reis Mags d’Orient, com: …Què et portaran els reixos aquest any?
SALDROC: Clot, és molt freqüent trobat saldrocs en
llocs sense asfaltar, com: …Vai passar per un camí ple de
saldrocs que quasi peto la suspensió del 4L (cotxe de la
marca Renault que ja no es fabrica).

SANGLOT: Singlot.
XIQUETS: Noi o noia.
PADRÍ: Avi.
SUJETO: Sinònim de persona, com: …Qui és aquest
sujeto?
TRASTOS o TRASTES: estris, eines, com: …Agon des
lo caixó dels trastes?
TROLERO: mentider, com: …Que n’arribes a ser de
trolero!
TUNO: Dit de la persona que no fa res en tot el dia.
VAE: Expressió utilitzada quan s’està d’acord, com:
…Vae! tens raó!
XUSMA: Aplicat a les persones de mal fiar.
XURRA: Sinònim de ganduleria, gosseria. Es diu quan
no es tenen ganes de treballar, sobretot degut a la calor
de l’estiu, com: …Avui tinc molta xurra, no tinc ganes
de fer res.

SANTS: Cromos.
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ALGUAIRE, ANYS 50
XAVIER BAÑERES TRILLO
En aquesta foto, en primer pla,
podem veure una xiqueta, no recordo el nom, que era o és de Cal
Pierres. El xiquet és el Xavier del
Sevid; Sevid acaba en “d” perquè
ve del cognom Sevidó que hi havia
a la població.
Ens preparem per a ballar “El
Vailet l’Hereu Riera”, acompanyats
pel Sr. Baró amb l’acordió, envoltats per persones d’una de les viles
més importants de la humanitat,
ja que té una Mare de Déu trobada, un Sant que és llaurador i
confessor i per rematar la qüestió,
un triftong.
Darrere del mur de pedra que
dóna a l’Avinguda Jaume Nadal hi
havia el Fossar Vell que va quedar
en desús a partir de la Guerra del
Francès (1808), ja que en temps de
guerres o epidèmies eren antihigiènics, per la qual cosa
s’havien de construir fora de la vila.
També podem veure un senyor amb un cigarret a la
boca i un barret de plat al cap; era un dels dos agutzils
de la vila anomenat «Lo Verga»; l’altre que no surt a la
foto era el Sr. Pepet. D’altres persones segurament es
podran reconèixer a la foto.
En aquell temps, malgrat no tenir televisió, ni una
mena d’epidèmia anomenada telèfons mòbils, hi havia
altres alternatives com podien ser les «marietes» (varietés)
a la plaça, a Cal Masol o a Cal Cambray.
Un joc que resultava molt entranyable era el cop de
pedra entre els de la Plaça contra els del carrer la Bassa,
les pedres arenisques o d’argila no eren aconsellables,
millor, per anar bé, pedres codines.
Jugàvem a indis i americans, a catac, boletes, pataques, xapolins, cavall fort, etc.
Jo en la cartera porto una estampa de St. Francesc
Xavier, el Vicent em guarda de mentir, ja que de tant
en tant li resem un parenostre, ja que aquest sant me’l
va regalar Mossèn Josep Tarragona el dia de la primera
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comunió (1952) amb la benedicció corresponent; pocs
anys després Mossèn Josep el dia de la confirmació me’l
va demanar ja que el beneiria el Sr. Bisbe D. Aurelio del
Pino Gómez, jo, com és normal, li vaig deixar amb una
emoció que em durarà pels segles dels segles.
Això era a primers de maig i feia temps que gairebé
a Alguaire no recordaven el que era ploure, i com és
normal, no paraves de pregar al Tot Poderós, mitjançant
misses, rosaris, novenes, processons, etc. i no queia ni una
gota d’aigua, ni per la mort de Déu. Vet aquí el que són
les coses, el mateix dia de la Confirmació va començar
a ploure i, com era normal, Mossèn Josep va suggerir
que aquesta situació podia ser miraculosa, degut a què
el representant de Déu a Lleida i a la franja de ponent,
que en aquells moments gloriosos pertanyia al Bisbat de
Lleida, s’havia dignat a venir a Alguaire.
Tot això està molt bé, però alguns cops no pots estar
a tot arreu, i segurament Nostre Senyor no es va recordar de tancar l’aixeta. Degut a aquesta situació, com és
normal es va tornar a fer les mateixes pregàries, menys
les processons, perquè parés de ploure. VALE (*)
(*) Paraula llatina de comiat, que vol dir, Adéu.

ACTUALITAT

INSTITUT JOAN SOLÀ
Des del curs passat, l’INS Joan Solà participa en dos
projectes Erasmus+: Enjoy a healthy lifestyle (gaudeix
d’un estil de vida saludable) i DiscriminACTion for a
better integrARTion, (aquest darrer suposa un treball per
evitar la discriminació i millorar la integració mitjançant
produccions artístiques) que ens han dut respectivament
a Terni i a Torre del Greco, totes dues a Itàlia. L’objectiu d’aquests projectes és afavorir la comunicació i el

coneixement de la cultura comuna europea mitjançant
uns temes concrets. En aquests projectes hem treballat
a l’entorn dels hàbits saludables i de la lluita contra la
discriminació. Els nostres alumnes de l’ESO han estat
acollits durant aquests projectes pels seus companys de
França, Itàlia, Lituània i Alemanya i han compartit aquesta
experiència tan enriquidora també a casa nostra.

EDITORIAL
Animem a tothom que vulgui fer públiques les seves opinions, vivències, anhels o crítiques a què ens les facin als correus electrònics: cultura.alguaire@hotmail.com o cultura@
ajuntamentalguaire.cat, dirigits a l’atenció de Norma Soldevila.
Pautes a seguir:
— Els escrits que ens feu arribar han de ser enviats a través de correu electrònic en format Word.
— Els textos hauran d’anar degudament identificats, els anònims no es publicaran.
— Es poden aportar fotografies i il·lustracions que acompanyin l’escrit (En gran resolució).

Únicament es publicaran els treballs que ens feu arribar abans
del 24 de febrer de 2020.
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Ajuntament d’Alguaire
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