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

TELÈFONS
Ajuntament

973 756 006

Fax Ajuntament

973 756 837

Cont. Automàtic Pregons

973 757 060

Ràdio Alguaire (EMUN FM)

973 756 020

Consultori Municipal

973 757 177

Biblioteca

973 756 816

Llar de Jubilats

973 756 139

Correus

973 756 945

Farmàcia

973 757 226

CEIP Teresa Bergadà

973 756 346

Llar d’Infants

973 756 728

Piscines Municipals

973 756 465

Parròquia Sant Serni
Mossèn Paco Ribas

973 829 518
633 441 777

Bombers Almenar

973 770 610

Policia Mossos d’Esquadra

973 700 050

CAP Almenar

973 770 218

Dones en situació de violència

900 900 120
(gratuït)

Cassa (Avaries)

900 878 583

Emergències

112

Taxi Manel Tersa (9 places)

699 432 432

Taxi Manel Gonzàlez (8 places)

639 335 130

Fotografia Portada i Contraportada: Miquel Nogueras

Revista editada per:

Ajuntament
d’Alguaire
Àrea de Promoció Social i Cultural

Col·labora:

Dipòsit Legal: L-455-2003
Impressió: ALFAGRAF - Tel. 973 76 03 41

RACÓ POÈTIC

EL SOMNI D’UN MATÍ
ANTONI DOMINGO SERRAMONA
El somni d’un matí de primavera,
no té paraula i no el podria dir,
contra tota raó el meu cor espera,
l’amor sense l’amor vol reverdir.
En aquest clot de riba, amor, venies
és tot pintat de plata i abandó
bàlsam de romeguera, oblit de dies,
ignorància del pas del segador.
Ara es poblat de la teva absència, llisa
com la terra i la pedra del camí
i el respirar distret que té la brisa,
el sanglot de la font sembla dormir.
La imatge blanca es fosa en la parpella,
desert de l’aire on la traça de la mà
oblida el que no sigui el record d’ella,
el temps és massa pur per estimar.

L’ALTAR DE CORPUS
MARIA GLÒRIA NADAL ALOY
Vaig veure l’altre dia a la revista
que posaven l’altar de corpus
que jo vaig ajudar molts anys a fer,
l’Altar del carrer del Mig
junt amb d’altres veïnes,
que de totes aquestes ja no en queda cap.
Jo ja sóc a les escuralles de la vida
i aquesta és molt curta.
I em pregunto: Què és la vida?
Quasi res. Sortint de l’obscuritat,
naixem i tot d’un plegat
ens troben un llum encès.
Gràcies a aquella claror
veiem que som a la Terra
i rodem de dreta a esquerra
sense nord ni direcció.
Ve la mort amb les mans tosques,
Ennegreix el destí fatal,
bufa el llum… i punt final.
I altra vegada a les fosques.
81
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EL GRAN ERROR
DE JAUME SERRA I ARMENGOL,
PREVERE DE LA FÀBRICA (3 de 4)
VICENT LLADONOSA GIRÓ

Modificació de l’escriptura de constitució
de J. Serra i Companyia
Amb motiu de les disposicions testamentàries del
prevere D. Santiago Serra i Armengol els tres germans
Serra i Vehil, i el Josep Serra Boniol atorguen una escriptura l’11 de novembre de 1896, el mateix dia en què
han modificat certs punts de l’escriptura de constitució
de J. Serra i Companyia, que diu:
En la ciudad de Barcelona a once de Noviembre de mil
ochocientos noventa y seis. Ante mi Don Juan Armengol y
Piferrer, Abogado, Notario del Ilustre Colegio del Territorio de
Barcelona, con residencia en la Capital, y los testigos que al
final se nombrarán comparecen, de una parte los hermanos
Don Antonio Serra Vehil, casado, vecino de ésta ciudad, y
Don Pablo Serra Vehil, soltero, vecino de Alguaire, ambos
fabricantes, y Don José Serra y Boniol, soltero empleado,
vecino de ésta Capital, y de otra parte Don Jaime Serra y
Vehil, casado, fabricante, también vecino de Alguaire, siendo
todos mayores de veinte y cinco años,…….; y teniendo los
Señores comparecientes, a mi juicio, la capacidad, legal
necesaria para la celebración de este acto, los tres primeros,
o sea Don Antonio y Don Pablo Serra y Vehil y Don José
Serra y Boniol, dicen: Que firman carta de pago a favor del
otro compareciente Don Jaime Serra y Vehil, como heredero
de su difunto tio Don Santiago Serra y Armengol, por quien
fue instituido en el testamento de que luego se hará mérito,
a saber, los hermanos Don Antonio y Don Pablo Serra y
Vehil de la cantidad de cinco mil pesetas cada uno de ellos
y Don José Serra y Boniol de la de diez mil pesetas, cuyas
respectivas cantidades reconocen y declaran haber recibido
del citado Don Jaime Serra y Vehil, ……….y les han servido
y sirven en completa satisfaccion del legado de cinco mil
pesetas hecho a cada uno de los dos primeros y de diez mil
pesetas al tercero por su referido tio Don Santiago Serra y
Armengol en su último y válido testamento autorizado por
el Notario de Lérida Don Ramon Gosé y Blavia a seis de
Mayo de mil ochocientos noventa y uno, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad de Balaguer, en doce de
Abril de mil ochocientos noventa y cuatro…... En su virtud,
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dándose los repetidos Don Antonio, Don Pablo y Don José
Serra por enteramente satisfechos de su respectivo legado,
lo declaran cancelado y extinguido y prometen nada más
pedir por razón del mismo en tiempo ni por causa alguna,
imponiéndose al efecto silencio y callamiento perpetuo y
liberando por semejante concepto a los bienes dejados por
el Señor testador de toda responsabilidad.17

El traspàs de D. Jaume Serra i Armengol
El senyor D. Jaume Serra i Armengol va morir a Almenar segons consta a la seva partida de defunció de la
figura 1 transcrita seguidament.

Figura 1 Partida de defunció de D. Santiago Serra Armengol.

Al marge 39. Rdo Santiago Serra Armengol
Dia ocho de Septembre de mil ochocientos noventa y
tres, el infraescrito Cura Economo de la parroquia de Almenar mandó dar sepultura eclesiástica en el cementerio de la
misma al cadáver del Reverendo D. Santiago Serra Armengol
Presbítero de sesenta y cuatro años de edad natural de San
Ginés de Vilasar, provincia de Barcelona, hijo legitimo de D.
Jaime y Dª Josefa. Murió a las cinco de la tarde anterior, despues de recibir todos los santos Sacramentos, aplicación de
la Indulgencia plenaria pro articulo mortis y demás auxilios

17 Arxiu Col·legi de Notaris de Balaguer. Notari Joan Armengol
i Piferrer. Manual 1896. Escriptura 423.

espirituales. Se ha hecho entierro doble de segunda clase.
Hizo un codicilio ante mi el dia veinte y cuatro de Agosto
del presente año. De que certifico. Signat i rubricat Manuel
Puyaltó Ecónomo.18
El Bisbat de Lleida indicarà al seu butlletí eclesiàstic la
nota de la figura 2.19

do señor don Jaime Serra y Armengol, ocurrido en Alguaire
en su casa-torre inmediata á la fábrica de sus sobrinos y
estimados amigos nuestros los señores Serra, á quienes
nos apresuramos á enviar nuestro sincero pésame por tan
sensible muerte.
Era el Rdo. Sr. Serra sacerdote ejemplar, cuyas virtudes
fructificaban en la colonia industrial de los señores Serra,
modelo en su clase.
Aunque esperamos en Dios que gozará de su gloria,
suplicamos encarecidamente que no le olviden nuestros
amigos en sus oraciones. - R.I.P.A.21
Al diari El Siglo Futuro de Madrid també apareixerà la
notícia de la seva mort, segons transcrit a continuació:

Figura 2 Necrològica del bisbat al seu butlletí eclesiàstic de
1893.

Al Diario de Lérida del divendres vuit de setembre de
1893 la família hi anunciarà l’esquela de la figura 3.20

En nuestro querido compañero El Diario de Lerida hemos
visto la noticia del fallecimiento del reverendo Sr. D. Jaime
Serra Armengol ocurrido en Alguaire (Lérida) en su casatorre inmediata a la fábrica de sus sobrinos y estimados
amigos nuestros los Sres. Serra, á quienes nos apresuramos
á enviar nuestro sincero pésame por tan sensible muerte.
Era el reverendo Sr. Serra sacerdote ejemplar, cuyas
virtudes fructificaban en la colonia industrial de los Sres.
Serra, modelo en su clase.
Aunque esperamos en Dios que gozará de su gloria,
suplicamos encarecidamente que no le olviden nuestros
amigos en sus oraciones.22
R.I.P.A.

Les conseqüències del codicil del prevere
El Jaume Serra Vehil, fill gran del Pau Serra i Armengol,
va ser el que va agafar la direcció de la fàbrica d’Alguaire
al morir el seu pare a Alguaire l’any 1886.

Figura 3 Esquela de D. Santiago Serra i Armengol al Diario de
Lérida.

També apareixerà una notícia al mateix diari del mateix dia i a la pàgina 2 que diu:
A última hora hemos sabido el fallecimiento del reveren-

18

El traspàs a Alguaire del Jaume Serra i Vehil el 8 de
juliol de 1904, i la declaració d’hereus “ab intestato” dels
seus fills Francesc (1878-1931), Eugeni (1880-1924) i
Francesca (1891-1977), motivarà un canvi en la inscripció de les finques que li va deixar el seu oncle prevere
Santiago, ja que el bisbe de Lleida no vol deixar que si li
escapi el benefici eclesiàstic de les 30.000 Pta amb que
va dotar al seu nebot. Així tenim que el 3 de febrer de
1905 es produeixen nous assentaments al Registre de la

Arxiu Diocesà de Lleida. Llibre de defuncions de la parròquia

d’Almenar de 1875. Foli 187gt. Número 39.
19

Arxiu Diocesà de Lleida. Butlletí eclesiàstic de 1893. Pàgina

21 Hemeroteca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs IEI. Diario de Lérida

320.

del 8 de setembre de 1893. Pàgina 2.

20 Hemeroteca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs IEI. Diario de Lérida

22 Arxiu Biblioteca Nacional de España. Diario El Siglo Futuro.

del 8 de setembre de 1893. Portada.

Madrid. 11 de setembre de 1983.
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Propietat de Balaguer pel que fa referència a aquestes
finques. Un exemple és el següent:
... Ahora dicha Dª Rufina Serra y Feliu viuda de D.
Jaime Serra y Vehil, sin profesión, y D. Francisco Serra y
Serra, casado, viajante, ambos mayores de edad, vecinos
de la ciudad de Lérida, por escritura de inventario que se
especificarà obrando los dos en nombre propio y además la
primera en nombre y representación de sus hijos menores
de edad D. Eugenio y Dª Francisca constituídos bajo su
patria potestad solicitan a favor de éstos dos últimos y a
favor de D. Francisco Serra y Serra la inscripción por partes
iguales de la finca de éste número y de otras once fincas
más que proceden del finado D. Jaime Serra y Vehil valorada la primera en 2500 Pesetas; declarando además la Dª
Rufina Serra y Feliu que por ahora no quiere hacer efectivos
los derechos que puedan competerle en la herencia de su
dicho esposo como viuda pobre e indotada, por lo que los
bienes relacionados en la indicada escritura de inventario
pasarán a sus tres hijos antes nombrados sin limitación de
clase alguna pero reservándose expresamente el derecho de

reclamar cuando lo tenga por conveniente o que por dicho
concepto le corresponda. En su virtud se inscribe a favor de
D. Francisco Serra y Serra, Dª Francisca Serra y Serra y D.
Eugenio Serra y Serra a su título de herederos ab intestato
por partes iguales cuya declaración se hizo sin ninguna
condición especial.
El mismo título comprende otras once fincas y una participación en la Sociedad de la cual no se solicita la inscripción
y las fincas se registran donde indica la nota marginal de
esta inscripción.23
Amb motiu del llegat de 30.000 Pta, establert al codicil del prevere, l’Excel·lentíssim Bisbe de Lleida Sr. Josep
Miralles intervindrà en aquest assumpte, interposant una
demanda de judici a la família Serra, en nom del Bisbat
de Lleida, per intentar recuperar el llegat del prevere.

23 Registre de la Propietat de Balaguer. Volum Ajuntament d’Almenar. Inscripcions 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

LES ANTIGUES BASSES
D’ALGUAIRE (6)
PERE TERRADO TERRADO

La Bassa del Racó
El nom d’aquest bassa prové del nom de la partida on
era situada: la partida del Racó, però com que la bassa era
un punt de referència important per determinar l’indret,
s’inclogué el nom de la bassa al nom de la partida, amb
diverses variants, tal com més endavant veurem.
La partida del Racó, era, és de forma més o menys
triangular, que venia determinada pel camí del Pla de
Fals al costat del nord-est, per la serra del Sas al costat
nord-oest, i al costat de migdia amb la serra del Convent
i la vila.
Fem una digressió per dir que la partida és travessada
pel barranc del Reguer que començava al punt d’unió
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de la serra del Convent amb la serra del Sas. Actualment
la part alta és reomplerta amb terres procedents de la
construcció de la costa de l’Aeroport. Continua baixant
i a l’indret on s’encreua amb el canalet de Sant Jaume,
s’hi ha fet un pantanet, segueix baixant i tocant al tossal
Redó, travessa el camí del Sas, pel davall, fins al Salt del
Pastor, emplenat de deixalles, continua o continuava
pels «tres ullets», de davall de la Segleta, i segueix fins a
deixar la partida. Continua per la partida de Sant Ramon
fins a trobar el camí del Molí o de Sant Ramon, també,
camí de la Fàbrica, pel costat del qual prossegueix fins a
trobar la carretera N-230, que la travessa per sota, i pel
costat dret del camí del Molí continua fins a desguassar a
la Segla. Sens dubte, abans de la construcció de la Segla

Trobem la denominació “partida de
Davall de la Bassa del Racó” en data 243-1789, quan Magdalena, vídua de Bertran
Maench, fabricant de cases, feu inventari dels
béns del seu difunt marit, entre els quals hi
havia una peça de terra de 3 jornals i mig
situada al secà a la partida de Davall la Bassa
del Racó; en foren testimonis: Miquel Coma,
negociant, i Francesc Ribé i Francesch, escrivent, tots veïns d’Alguaire. (ACN FN Reg.
859, f. 78r).

Esquema de la situació aproximada de la bassa del Racó

el barranc del Reguer enllaçava amb l’actual Reguer que
recull les aigües excedents del canal de Pinanya i de la
séquia de Ratera.
Era una bassa de secà que recollia l’aigua del vessant
nord de la serra del Convent i era situada davall de la
Segleta a l’indret on s’encreua amb el camí del Racó. Desaparegué aquesta bassa amb la construcció de la Segleta.
A l’esquema adjunt, s’hi pot veure la situació aproximada de la bassa, fet a partir del Mapa Topogràfic
de Catalunya. Escala 1:5.000, de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya.

Semblantment trobem, però enlloc de
davall diu darrere quan l’any 1806, Francesc
Cosialls i Basí, pagès, feu testament, en el
qual nomenà marmessors a la seva muller
Maria Satorra i Josep Cucurull, mestre, i va
llegar al seu fill Vicent Cosialls i Satorra, entre
altres coses, un tros de terra de 9 quartans de
sembradura situat a la “partida de Darrere
de la Bassa del Racó” (ACN FN Reg. 875,
f. 36v).
A partir de l’any 1794 les quinze mencions
a la bassa del Racó, tret de la del paràgraf
anterior, són fetes dins del nom de «partida de la Bassa
del Racó».
En data 17-10-1794, apareix a l’inventari dels béns
que foren del difunt Josep Sinté, que van fer Francesc
Giró i Albana, pagès, i Francesca Lladonosa, vídua de
Josep Sinté, com a tutors i curadors; entre les vuit o nou
finques que posseïa, hi havia dues peces de terra d’un
jornal cadascuna situades al secà a la partida de la Bassa
del Racó. (ACN FN Reg. 864, f. 136r).

Es menciona la bassa del Racó sense referir-se a la
partida, a les dues següents referències: una és de l’any
1780 que apareix al contracte d’arrendament del Pou del
Gel atorgat per l’Ajuntament d’Alguaire, l’arrendatari del
qual, fou autoritzat per anar a cercar el gel que es fes a
la bassa del Racó durant les glaçades de l’hivern (ACN
FN Reg. 851, f. 215v).

També hi tenia terra Josep Mateu i Abiega, segons
consta a l’inventari dels seus béns, de data 2-12-1832,
que entre altres propietats posseïa una peça de terra de 3
jornals, que afrontava a sol ixent amb la Bassa, a migdia
i ponent amb Josep Quinquillà i a tramuntana amb Baptista Maench (ACN FN Reg. 896, f. 34v). Posteriorment
Pau Mateu, suposem que el seu fill, el dia 8-3-1856, en
vengué a Francesc Rodié, la porció d’un jornal (AHL FN
Reg. 1600, f. 209v).

L’altra es menciona a la contracta de construcció de
l’església parroquial, atorgada per l’Ajuntament a Miquel Gras, el dia 29-7-1784, on, en una de les clàusules
s’estableix que el constructor podia fer ús de la calç que
trobés a la bassa del Racó. Es veu que en aquestes
dates s’emprava per fer-hi la calç per a la construcció de
l’església (ACN FN Reg. 855, f. 95v).

Magdalena Maench d’acord amb el seu marit Ramon
Punyet, en data 24-4-1856, vengué al seu germà Josep
Maench, dues peces de terra una de les quals era d’un
jornal situada a la partida de la Bassa del Racó, que
afrontava a orient amb Antoni Domingo, a migdia amb
la Bassa, a ponent amb el comprador i al nord amb el
Barranc (AHL FN Reg. 1600, f. 360v).
81
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Antoni Maench i Llúcia Artigues, cònjuges, veïns
de Menàrguens, el dia 6-12-1857, vengueren a Josep
Pellisser, una porció de terra de 2 jornals situada al secà
a la partida de la Bassa del Racó, que afrontava a orient
amb Josep Maench, a migdia amb Pau Mateu, a ponent
amb N. àlies Cubillons i al nord amb el Barranc (AHL FN
Reg. 1601, f. 1000r).

El dia 9-5-1882, Anton Biel i Gilabert, vengué a Faust
Barbé i Giró, una peça de terra situada a la partida de la
Bassa del Racó, afrontava a orient amb Josep Justribó, a
migdia amb Francesc Domingo i Josepa Barber, a ponent
amb el Barranc i al nord amb Anton Riu; l’hi pertanyia
per haver-la comprada a Faust Lladonosa i Rius (ACN FN
Reg. 2592, f. 445r).

I en data 18-1-1862, vengué a Antoni Bertran i Serés,
una peça de terra de 4 jornals que afrontava a orient amb
Antoni Domingo, a migdia amb el Comú o la Bassa, a
ponent amb Josep Pellisser i al nord amb el Barranc (AHL
FN Reg. 1604, f. 56r).

Josep Banyeres i Jové, com a Alcalde Constitucional
d’Alguaire, com a comissionat executor de cobraments
de l’administració, en data 4-10-1884, vengué en nom
de Faust Ametlla i Quinquillà, a Joan Boix i López, de
Balaguer una peça de terra de 3 jornals i 6 porques situada a la partida de la Bassa del Racó, afrontava a orient
amb Antoni Jové, a migdia amb Josep Comella, a ponent
amb Llorenç Plana i al nord amb Pere Moix (ACN FN
Reg. 2730, f. 187r). Després, el 24 del corrent, Joan Boix
i López, vengué aquesta peça de terra a Antònia Serés
i Fabregat, muller de Tomàs Ametlla i Quinquillà, veïna
de Sant Martí de Provençals, ara un barri de Barcelona
(ACN FN Reg. 2730, f. 241r).

Francesc Gonzàlez i Porqued, d’Alguaire, en data
20-2-1859, vengué a Blàsia Canal, per núpcies Rodié,
natural de Vilagrassa i veïna d’Alguaire, una porció de
terra de 10 porques situada a la partida de la Bassa del
Racó, que afrontava a orient i migdia amb el barranc, i
a ponent i nord amb la restant terra del venedor (AHL
FN Reg. 1602, f. 138v).
El dia 23-10-1871, les germanes Francesca Badia i
Belart i Teresa Badia i Belart, com a hereves de llur germana Josepa Badia i Belart, que mori intestada, atenent
que Josep Quintana, demanà al Jutjat que el declarés
cohereu, per evitar disputes i plets li cediren, entre altres, dues peces de terra situades a la partida de la Bassa
del Racó, una afrontava a orient amb Josep Justribó, a
migdia amb Josep Farré, a ponent amb Barranc i al nord
amb Josep Quintana; l’altra afrontava a orient amb Josep
Quintana, a migdia amb la Bassa del Racó, a ponent amb
Antoni Bertran i al nord amb el Barranc (AHL FN Reg.
1534, f. 1014r).
El mateix dia, les germanes Francesca i Teresa Badia
i Belart, vengueren a Faust Barbé i Giró, tres peces de
terra, dues situades a la partida de la Bassa del Racó:
una afrontava a orient amb Josep Justribó, a migdia amb
Josep Farré, a ponent amb Barranc i al nord amb Josep
Quintana; l’altra, que era una porció, afrontava a orient
amb l’anterior peça de terra venuda i amb la Bassa del
Racó, i a migdia i nord amb la restant terra (AHL FN Reg.
1534, f. 1020r).
Les germanes Francesca i Teresa Badia i Belart, en data
19-2-1872, vengueren a Francesc Domingo i Boira, solter,
i a Josepa Barbé i Fàbregues, soltera, de 18 anys, amb
autorització de son pare Faust Barbé i Giró, una porció de
terra d’un jornal i mig amb 60 olivers, situada la partida
de la Bassa del Racó, afrontava a orient amb Josep Justribó, a migdia i ponent amb Faust Barber i a tramuntana
amb la terra restant (AHL FN Reg. 1535, f. 102r).
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Tomàs Ametlla i Quinquillà, paleta, i Antònia Serés
i Fabregat, cònjuges, veïns de Bellvís, el 24-11-1891,
vengueren a Francesc Estruch i Pellisser, una peça de
terra de 3 jornals i 6 porques a la partida de la Bassa del
Racó, afrontava a orient amb Antoni Jové, avui amb Paula
Ametlla, a migdia amb Josep Comella mitjançant camí, a
ponent amb Llorenç Plana i al nord amb Pere Moix (ACN
FN Reg. 2738, f. 1125r).

La Basseta de la Unilla
Actualment també desapareguda, com totes les antigues bases. Tal com el nom indica no era gaire gran ja
que apareix anomenada amb el diminutiu basseta.
Era situada al peu del tossalet el damunt del qual forma part del Pla de Saragossa. Damunt del camí que hi ha
en començar a baixar cap a la fondalada de la Unilla. Cal
dir que el camí abans de la parcel·lació del Sas passava
més baix que actualment. Les dues referències que hem
trobat que en parlen són les següents.
En data 30-11-1791, Francesc Torres, pagès d’Ossó
de Sió, vengué a Josep Gonzàlez, pagès d’Alguaire, una
peça de terra situada al secà a la partida de la Unilla,
que afrontava a sol ixent amb Anton Badia i Gonzàlez, a
migdia amb el comprador, a ponent amb Vicent Gonzàlez i amb la basseta de la Unilla, i a tramuntana amb
Anton Jofre i Sabater; pel preu de 200 lliures; pertanyia al
venedor per haver-la heretada de son pare Ramon Torres.
Suposem que Ramon Torres va adquirir aquesta peça de

terra quan va ser arrendatari del cobrament dels delmes
del Monestir d’Alguaire (ACN FN Reg. 861, f. 217r).
També la trobem anomenada en l’expressió “lo erm de
la Basseta”, al testament d’Anton Soler i Basí, que va fer
el dia 11-12-1820, del qual nomenà marmessores Anna
Maria Basí i a la seva muller Rosolina Fortuny, en el qual
va llegar a la seva filla, entre altres coses, una porció de
terra de 4 jornals situada al secà a la partida de la Unilla,
que afrontava a sol ixent amb el testador, a migdia amb
‘lo erm de la basseta’, a ponent amb Josep Sebidó, i a
tramuntana amb el testador (ACN FN Reg. 884, p. 98).

La Bassa de Pau
Sobre l’origen del nom no hem trobat cap referència
que ens indiqués o poguéssim deduir quin Pau va construir o va fer construir aquesta bassa. Era situada al secà
a l’antic camí de la partida del Fondo de l’Armenter poc
després d’haver-hi enllaçat el, també antic, camí de Comafemosa. Al peu del desaparegut Pla dels Aires, davall
de la pleta del Rosa.
Aquesta bassa, tampoc no devia d’ésser gaire gran
atès que la primera menció que n’hem trobat és anomenada amb el diminutiu basseta de Pau, encara que
posteriorment apareix anomenada bassa de Pau.

Ja hem dit que les basses eren un bon punt de referència i aquesta no n’era una excepció atès que apareix
anomenada partida de la Basseta de Pau. Vegem-ho:
el dia 3-12-1863, els fills hereus de Josep Solanes i Solé:
Josep, Maria, Antònia, Josepa, Teresa, Manuela, Concepció i Ramon Solanes i Nadal, van fer inventari dels béns
de llur difunt pare, entre els quals hi havia una peça de
terra de 6 jornals i 8 porques a la partida de la Basseta de
Pau, que afrontava a orient amb Jaume Tomàs, a migdia
amb el camí de la Basseta, a ponent amb la bassa de Pau
i al nord amb camí veïnal (ACN FN Reg. 2676, f. 614r).
També donà nom al camí que hi conduïa: el dia 1310-1870, Josep Pujades i Palà, vengué a Josep Nadal i
Renyer, una porció de terra de 10 jornals situada al secà
que afrontava a orient amb Pere Nadal, a migdia amb el
camí de la Saira i amb Joan Prats, a ponent amb la restant
terra del venedor i al nord amb el camí de la Bassa de
Pau; pertanyia al venedor per donació que li’n feu son
pare Ramon Pujades (AHL FN Reg. 1532, f. 991r).
Desplegament de les abreviatures:
ACN FN Reg. = Arxiu Comarcal de la Noguera. Fons Notarial. Registre.
AHL FN Reg. = Arxiu Històric de Lleida. Fons Notarial.
Registre.

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 18 de maig de 2020.
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FESTA DE SANT ANTONI ABAT
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA
Tot i el fred i les amenaces de pluja, el passat dia 20
de gener vam celebrar la tradicional festa de Sant Antoni. Vam compartir l’esmorzar i a l’hora assenyalada,
les carrosses i cavalleries participants van donar la nota
més festiva amb el recorregut dels Tres Tombs. La sala
d’Actes de l’Ajuntament estava guarnida amb els treballs
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dels nens i nenes de l’Escola Teresa Bergadà. Des d’aquí
vull felicitar-los, tant a ells com a les seves mestres pels
preciosos treballs realitzats. Agraïm també la inestimable
col·laboració de l’Associació de Dones Merli, de l’Associació de bitllaires d’Alguaire i de la Colla Al galop pel
sorteig del tradicional “Carro del fato”. Fins l’ any vinent.
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ACTIVITATS PLA LOCAL DE
JOVENTUT: ALGUAIRE JOVE 2019
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT
Durant el darrer trimestre 2019 i en el marc
del Pla Local de Joventut 2019, s’han realitzat
un seguit d’activitats dirigides a la població
jove del municipi: un taller de conversa en anglès, en el que s’han tractat temes d’actualitat
tot practicant la llengua anglesa sota la supervisió d’una “teacher” que dirigia les sessions.
També es va fer un taller de dansa urbana
en el que es va oferir un tastet de les diferents
modalitats de dansa urbana, i un taller de ioga
en família en que es va poder practicar durant
quatre sessions aquest esport tan relaxant
compartint l’experiència entre pares i mares i
fills i filles.
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També dins el projecte Alguaire Jove
2019 i dins els actes de la Marató de
TV3, es va organitzar juntament amb
l’Associació de Caminadors i Corredors
“Lo Makot” la 5ena Cursa Orienta’t
per la Marató TV3. Aquesta activitat
esportiva camp a través, contrarellotge,
seguint les indicacions d’un mapa la
poden practicar tots els membres de la
família. I en aquesta edició hi ha hagut
una molt nombrosa participació, tant
familiar com masculina, femenina i
mixta. Les curses d’orientació estimulen
el poder de concentració, la presa ràpida de decisions
i la imaginació, ja que cal interpretar la informació que
ofereix el mapa i contrastar-la amb la realitat que veiem
a l’entorn. Cal felicitar a tots els participants perquè van
anar arribant al final amb molt pocs minuts de diferència
entre els primers i els últims.
Enhorabona a tots i també als membres de l’Associació

de Caminadors i Corredors “Lo Makot” per la preparació
tan acurada d’aquesta cursa d’orientació. I anomenar
també fotògrafa Mercè Miranda.
Aprofitem per informar-vos que per aquest 2020
des de la Regidoria de Joventut ja s’està treballant en
l’elaboració del nou Pla Local de Joventut que serà pel
període 2021-2024.
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Marató 2019
Aquest any Alguaire ha aportat 4.220 euros que s’han destinat íntegrament a La Marató
2019. Gràcies a totes les entitats, associacions, voluntaris i a tot el poble que s’ha bolcat
en aquesta edició aconseguint una recaptació veritablement positiva.

ALMENAR, ALFARRÀS I ALGUAIRE
SIGNEN UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA
DE FUTBOL PINYANA
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’ESPORTS

14

El passat dijous dia 20 de febrer de 2020, els alcaldes
i alcaldessa de les poblacions d’Almenar, Alfarràs i Alguaire, juntament amb el president, coordinador i secretari
de l’Escola de Futbol Pinyana, així com amb els regidors
d’esports d’Almenar i la regidora d’esports d’Alguaire van
signar el conveni de col·laboració amb l’entitat.

el nostre poble confia en el projecte i fa que l’Escola de
Futbol Pinyana doni un salt de qualitat.

D’aquesta manera, la població d’Alguaire s’adhereix
oficialment a l’Escola. Creada al 2005, va nàixer gràcies
a la unió d’Almenar i Alfarràs i ara, quinze anys després,

Des de l’Ajuntament estem molt contents d’aquesta
iniciativa i emprenem amb molta il·lusió aquest nou
projecte.

81

Actualment, l’Escola compta amb 160 jugadors i jugadores, rècord en la història del club, xifra que augmenta
any rere any.
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FESTA DE SANTA ÀGATA
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA

Alguaire celebrà el passat dia 9 de febrer la Festa de Santa Àgata, patrona de les dones, amb la participació de
més de 250 sòcies als actes que es van organitzar. La jornada es va iniciar amb un esmorzar, va continuar amb Cercavila amb la Batuka PeteBé, es va fer el traspàs de competències a la Sala d’Actes de l’Ajuntament i es va acabar
amb un dinar a l’Esbart Bell-Camp. L’Acte, organitzat per l’Associació de Dones Merli, compta amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Alguaire.
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CARNAVAL 2020
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alguaire felicita a tots i totes els participants a la Rua de Carnestoltes, un any més va ser un èxit, gràcies també als que col·laboreu en la organització, sense vosaltres no seria
possible, fins l’any vinent!
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FESTIVAL DEL CLUB PATÍ ALGUAIRE
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’ESPORTS

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alguaire
vol encoratjar al Club Patí d’Alguaire a seguir innovant,
tal i com ho han fet creant un nou grup “Grup xous”
que ha estat seleccionat pel Campionat de Catalunya de
Patinatge artístic.
Al 6è Festival del Club ja vam poder comprovar el nivell dels seus participants. I el dia 9 de febrer vam acollir a
Alguaire un Campionat de “Grup xous” on el nostre grup
local va quedar seleccionat pel campionat de Catalunya
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que va tenir lloc el passat diumenge dia 23 de febrer.
Aquest esport ha portat el nom d’Alguaire a molts
indrets del nostre territori, per tant des de l’ajuntament
d’Alguaire volem agrair a totes les patinadores i patinadors, mares i pares, familiars, president, membres de la
junta, delegada, equip tècnic d’entrenadores i tècniques
artístiques la gran tasca i implicació que fan possible que
puguem tenir aquest club de gran nivell esportiu.
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4 a CAMPANYA DE VACUNACIÓ
I XIPATGE
CARME CAMBRAY BOIRA
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
Per quart any consecutiu, l’Ajuntament d’Alguaire
prepara pel mes d’abril una nova campanya de vacunació
i xipatge d’animals de companyia (gats, gossos i fures).
Us recordem que és obligatori vacunar,
identificar amb XIP i censar els animals de
companyia per llei (art. 15.1 i 14.3, DL
2/2008) i que pot ser sancionable si no es fa.
Identificar amb XIP el teu animal de companyia té diversos avantatges:
1. Complim el que la Llei indica.
2. Quan un animal està identificat és més
fàcil, si es perd, que torni amb la família, per tant el protegim millor.
3. Donem dignitat al nostre animal, ja
que el xip és com el seu DNI.
La CAMPANYA volem que sigui CÒMODA i el més ECONÒMICA possible, per això
disposem de veterinaris col∙laboradors que
treballen a preus reduïts i subvencionats, per
facilitar el compliment de la Llei de Protecció. L’Ajuntament d’Alguaire compta amb
el suport del Grup Local Animalista, sempre
vinculats amb l’ajuda i la cura dels animals
de companyia.
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Per a més informació, podeu passar per l’Ajuntament
en horari d’oficina.

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

UN INICI DE 2020
MOLT MOGUT
Enguany, com sabeu, es celebra el 30 aniversari de
la biblioteca i els actes s’aniran alternant i compaginant
amb el ritme diari i d’activitats que ja es fan habitualment

a la biblioteca. Entre elles, es va preparar una sessió de
l’hora del conte amb titelles a càrrec d’Engruna Teatre.

A més a més, durant tot el 2020, els vidres centrals
de la biblioteca llueixen ben decorats, en motiu del 30
aniversari, l’artista local Montse Vendrell va pintar-hi un
mural fent al·lusió a aquests 30 anys de la biblioteca i a

la seva celebració. Un cop més, una intervenció fantàstica. A la imatge, la Montseta en ple procés de creació.
Moltes gràcies!
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Al gener, pels adults també hi va haver activitats, una
d’elles va estar la sessió de “Contes eròtics del Decameró”
a càrrec de la bibliotecària i escriptora, Rosana Andreu

on van assistir-hi gran part dels membres del grup de
lectura, sempre molt actius en totes les activitats que es
preparen a la biblioteca.

Un dels projectes destacats que tenim entre mans
aquest 2020 és el de “Caminem amb tu cap a la lectura”. Aquest, consisteix en obsequiar a les famílies amb
bebès empadronats al municipi nascuts el 2019 amb
una canastreta lectora composada per una capseta amb
3 contes adaptats per a bebès, un de tou pel moment
del bany, un de roba per a l’hora d’anar a dormir i un
de cartró dur per a qualsevol moment del dia. A més, es
va adjuntar una guia de lectures recomanades per a les
famílies, una inscripció per a fer usuaris als seus infants i
uns mitjonets de cotó per a caminar per terra, en simbologia del nom del projecte. La finalitat és que les famílies
amb bebès comencin a anar a la biblioteca des de ben
aviat. A l’acte d’entrega de les canastretes lectores a les
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

famílies van assistir-hi el nostre alcalde, Antoni Perea i la
Regidora de Cultura, Elvira Larrégula.
Es pretén que “Caminem amb tu cap a la lectura”
tingui continuïtat. Aquest, va acompanyat de sessions de
contes especials per a bebès de 0 a 5 anys que es faran

El febrer, com sabeu, és mes de literatura i vins. Des
de fa 8 anys, la biblioteca participa dins de “Lletres i
Vins, Biblioteques amb D.O.” que conjuga activitats
relacionades amb els vins Costers del Segre i el món de
la literatura. En aquesta ocasió, vam realitzar 1 activitat

puntualment a la biblioteca. A la imatge, podeu veure la
que va realitzar la narradora “La Flaps”, explicant el conte
“La casa sense teulat” amb titelles i cançons adaptades
pels més petits i petites on, la Llar d’infants Merli, també
hi va participar.

adreçada al públic infantil i 4 activitats pel públic adult.
Us deixem imatges de les dues més participatives, la
sortida enocultural amb visites guiades al Celler Comalats
d’Ametlla de Segarra i a la formatgeria Sant Gil d’Albió,
on van participar-hi 38 persones.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

L’altra activitat que va resultar destacada
va ser “A les dones ens agrada més suau? Vi
entre amigues”. Conduït per l’actriu Gemma
Sangerman, es va parlar d’erotisme, sexualitat i es va fer una selecció de textos adaptats
a aquest tema i als vins, mentre conversaven
les assistents, van poder fer una copa de vi
negre Costers del Segre.

Ja al març, vam preparar un acte
destacat a la biblioteca continuant
amb les hores del conte i en motiu del
8 de març, celebrant el Dia Internacional de les dones, va tenir lloc la sessió
“La princesa i el pirata”, un conte on
s’aglutinaren diferents contes clàssics
tradicionals però amb finals ben diferents de l’habitual i sempre mirant cap
a la igualtat de les persones. Durant
tota aquella setmana, es va fer una tria
de llibres d’adults i de contes infantils
sobre dones destacades al llarg de la
història.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

També al març, vam passar un parell de dies molt
emotius. Tots els infants de l’Escola Teresa Bergadà van
conèixer, en primícia, la mascota de la biblioteca. Aquest
personatge, una rata de biblioteca, va ser creat a mida i
personalitzat per la modista local Carme Melé que va ferla amb molta creativitat i idea. Els nens i nenes de l’escola
van ser els encarregats d’escollir el seu nom i finalment,
a través de votació, va guanyar el nom de Merli. A partir
d’ara, trobareu la rateta Merli als prestatges de la zona
infantil de la nostra biblioteca. Des d’aquí agraïm a la
Carme la seva feina i també a la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Alguaire per confiar en tots els projectes
que tenim entre mans.
Els propers mesos continuarem amb més activitats, però
us recordem que l’activitat més habitual de la biblioteca
es la de la lectura i l’estudi, us convidem a passar per la
biblioteca a gaudir-ne sempre que us vingui de gust.
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
Alguaire

JUNTA LOCAL CATALUNYA CONTRA
EL CÀNCER
Club de Bitlles d’Alguaire
El proppassat 6 de desembre, els amics del Club de
bitlles d’Alguaire van organitzar la Tirada de bitlles en
solidaritat amb la lluita contra el Càncer.
Va estar un èxit de participació, 100 jugadors/res de
bitlles de 10 pobles de la comarca van fer possible que,
en aquest dia festiu, es recollís 218 euros els quals es
van sumar a la recaptació de la Diada solidària del dia
13 d’octubre.
El President del Club va fer entrega de la recaptació
a la Presidenta de la Junta local de l’AECC.
Amb aquest fragment del Poema als voluntaris d’en Miquel Martí i Pol volem agrair la solidaritat, la col·laboració
i el compromís envers la conscienciació per avançar en
la prevenció d’aquesta malaltia.
…I ja és hora
d’assumir-ne l’esforç i la bellesa
posant a prova sense cap recança
les mans, la voluntat i la mirada,
fent vibrar el gest amb tot el determini,
sentint-nos desimbolts i solidaris.
Així desitjos, il·lusions i somnis
no ens llevaran el son ni l’esperança
i així pel mar tan íntim del silenci
lluny d’aldarulls i crides i proclames,
assolirem la plàcida harmonia
d’aquells que saben veure’s i estimar-se
no en el seu goig, sinó en el goig dels altres.

Durant la primera quinzena del mes de febrer, i amb
la col·laboració de l’Ajuntament d’Alguaire el color verd
ha il·luminat el Sagrat Cor, per commemorar el Dia
mundial contra el càncer.

Foto : Joan Inglés
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Dia mundial contra el càncer
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
CLUB PATÍ ALGUAIRE
JORDI ROMA COTS

Festival patinatge 2019
El passat 21 de desembre es va celebrar el 6è festival
de patinatge del Club Patí Alguaire. El pavelló es va omplir per poder veure les actuacions grupals i individuals
dels patinadors i patinadores del club. Aquesta vegada
la temàtica dels balls grupals era la dels Superherois,
així que es va poder veure: els increïbles, els dolents del
Batman, la Lliga de la Justícia, Avengers i Catwoman!
A més a més, patinadors i patinadores del club van
realitzar actuacions individuals representant el ball amb
el qual competeixen normalment durant la temporada.
També vam tenir l’actuació dels patinadors i patinadores
de l’AMPA Teresa Bergadà.

Campionat territorial de grups xou 2020
El dia 9 de febrer al pavelló municipal d’Alguaire, el
Club Patí Alguaire va organitzar juntament amb la Federació de Lleida de patinatge, el campionat Territorial de
grups xou. Un total de 150 patinadors i patinadores de la
província de Lleida van participar en aquesta competició.

classificant-se així, per al campionat de Catalunya de grups
xou i que també era la primera vegada que es presentava
en un campionat de grup xou ja que fa menys d’un any
que es va crear el grup per anar a competir. Estem molt
contents de l’evolució i de les ganes que tenen aquests
patinadors i patinadores en millorar.

Hem de destacar que el nostre club hi va participar en
la modalitat grup xou júnior i que va obtenir la 2a posició
81
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ENTITATS I ASSOCIACIONS

Campionat de Catalunya de grups
xou 2020
Els dies 22 i 23 de febrer, al Barris Nord de
Lleida, s’ha celebrat el campionat de Catalunya
de grups xou. El dissabte 22 hi van participar els
grups grans i els quartets i, el diumenge 23 els
grups petits i els grups júnior. El grup xou júnior
del Club Patí Alguaire va fer els entrenaments
oficials el diumenge al mati i a la tarda a partir de
les 19 h, la competició.
El nostre grup xou presentava la coreografia
“Teranyina” i va fer una competició molt bona
tenint en compte que era el seu primer any en
aquesta modalitat. Enhorabona!
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

Taller de nutrició
L’Associació Salus Populi va organitzar el dia 19 de
desembre de 2019 un taller de nutrició, gratuït i obert
a tothom, al qual van assistir una vintena de persones.
Amb una metodologia activa i participativa, s’hi van
desenvolupar els següents continguts:

Agraïm la col·laboració dels tècnics i regidoria de
cultura de l’Ajuntament.

• Aspectes socioculturals de l’alimentació. Fires i
celebracions.
• Plats “típics” del món, introduïts a la nostra cultura.
• Calendari gastronòmic. Tabús culturals i religiosos.
• Avaluació.
Un cop acabada la part teòrica i de col·loqui, es van
avaluar molt positivament els aprenentatges adquirits i
tot seguit, cada assistent va confeccionar dos sandvitxos
triangulars de llagostins, acompanyats de patates xips.
El sandvitx és un entrepà fred de pa de motlle, típic de
la cultura anglesa. El seu origen s’atribueix al IV Comte
de Sandvitx, a qui agradava tant el joc de cartes, que no
volia parar de jugar per menjar. Amb l’invent, podia fer
ambdues coses alhora.
Les persones assistents van comentar que els sandvitxos havien resultat molt bons i adients per a una nit de
cap d’any casolana, maridats amb raïm i cava.
Vam quedar per muntar un proper taller al febrer de
2020.

Detall dels sandvitxos de llagostins

Taller de nutrició i cultura catalana
L’Associació Salus Populi va organitzar el 20 de febrer
un taller de nutrició i cultura catalana.
El taller va ser gratuït i obert a tothom.
S’hi van tractar els següents continguts:
• Gastronomia a l’època medieval. Senyors feudals
i pagesos de remença (XI-XV)
• El Llibre de Sent Soví (1324). El Llibre del Coch del
Mestre Robert (1520).

Les persones que van participar al taller de nutrició, amb els sandvitxos preparats.
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• Comentari de text: poema “La Senyora de Tous”
de Jacint Verdaguer.
• Cuina d’aprofitament de verdures i carns: olla
barrejada/escudella (“cocido”- ranxo)

EL CASTELL DE SANT MARTI DE TOUS (Anoia Igualada)
La llegenda de la Senyora de Tous

EL LLIBRE DE SENT SOVI és un manuscrit anònim, de
220 capítols (receptes) de cuina catalana, del segle XIV.
Capítol CLVIIII
que parla com se
donen llesques de
formatge gras.
EL LLIBRE DE
COCH titulat “Llibre de doctrina
per a ben Servir:
de Tallar y del Art
de Coch: ço és de
qualsevol manera
de Potatges y salses. Compost per
lo diligent Mestre
Robert, Coch del
Sereníssimo senyor
don Ferrando Rey
de Nàpols”.
Fou editat a
Barcelona el 1520
per l’impressor
provençal Carles
Amorós.
Incorpora 159
receptes del Sent
Soví, del Llibre
d’aparellar menjar
i del Llibre de totes
maneres de potatges. Només 56 receptes serien noves, inspirades en la
moda francesa o italiana.
Al contrari del que es podria pensar, la cuina dels
receptaris medievals era una cuina cara, professional,
sofisticada i neta, que tenia molta cura de la salut dels
comensals, perquè anava dirigida a acontentar els estómacs de les classes benestants. S’utilitzaven moltes
espècies, no pas per emmascarar la mala qualitat de
la carn o del peix, sinó perquè les espècies eren molt
cares, per tant eren un distintiu de classe, una manera
de mostrar l’ostentació de l’amfitrió. Es tractava doncs,
d’una cuina de sabors complexos i les receptes exigien
un alt coneixement gastronòmic.
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El castell pertanyia a un cavaller anomenat Bernat de
Tous. Quan va morir l’any 1355, la seva vídua, Beatriu de
Vilanova, esdevingué senyora absoluta. Diu la llegenda
que dilapidà tots els seus béns, de manera insensata i
sense necessitat. El 1423 el castell fou posat en subhasta
pública i adquirit per Ponç de Perellós per sis mil lliures.
Actualment és propietat d’un particular. S’hi celebren
bodes.
El poeta Mossèn Jacint Verdaguer, el 1897, va escriure
aquest poema basat en la llegenda:
La senyora de Tous
La jove de Tous era molt llaminera,
abans diu que obria la boca que els ulls;
de totes les mels sempre vol la primera,
que de cabell d’àngel barreja amb els rulls.
La perdiu li agrada si es ben estantissa,
i el faisà real com més tendre millor;
fins els rossinyols callen dins sa bardissa
d’ençà que a son coc per son niu tenen por.
Més la mà del coc li esgotima la hisenda,
fent-la voleiar a glopades de fum,
i la que és estada senyora de renda,
ara per les portes captant se consum.
Ara, si li donen nous per companatge,
per negre que sia, li sembla el pa blanc,
i diu, recordant-se d’aquell pubillatge
que li costa tantes llàgrimes de sang:
– Si jo hagués sabut que era menja tan bona
lo pa de mestall barrejat amb les nous,
ai! no envejaria del rei la corona
i seria encara Senyora de Tous.

ENTITATS I ASSOCIACIONS
VOCABULARI:
Llaminera: gormanda.
Carn estantissa: que comença a passar-se.
Coc: cuiner.
Pa de mestall: pa negre, de cereals com el blat i el sègol.
(Informació extreta de diverses pàgines d’internet)

Les persones participants al taller es van endur una carpeta, un taper i un pot d’olla barrejada. També van degustar
uns bunyols cuinats per la Fina.

Ingredients per a l’olla barrejada

Olla barrejada

Al proper taller, del 16 d’abril, estudiarem les plantes aromàtiques i remeieres més habituals a les nostres contrades.

Col·laboren:

Ajuntament
d’Alguaire
81
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AIKA
GRUP LOCAL ANIMALISTA

Hola! Sóc l’Aika una gossa d’uns dos anys d’edat. Em
trobo al refugi d’animals del poble d’Alguaire, de fet, és
la segona vegada que volto per aquí!
La primera vegada que vaig arribar al refugi va ser al
juny del 2019. Llavors jo era una gosseta molt jove i esbojarrada que sols tenia ganes de jugar, saltar i mullar-me a
totes hores. La segona vegada que he vingut a veure als
meus cuidadors a estat ara, a principis del mes de febrer.
La meva trajectòria ha estat una mica complicada...
us explico: Durant el temps que vaig estar al refugi vaig
tenir molts companys d’aventura, per sort tots ells van
acabar adoptats. Però no us penseu, a mi també em
van adoptar! Nou vegades de fet! Però la meva sort ha
estat molt diferent que la dels altres, i es que no us ho
he dit encara, però sóc una gossa PPP. I això què vol dir?
Doncs que per molt bona, bonica, carinyosa (m’estimo
infinitament als meus cuidadors), juganera, fidel, llesta,
educada (faig pipi i caca quan em treuen a passejar,
he! he!), protectora, etc., no estic considerada com els
altres gossos, degut a que estic catalogada com a “Gos
potencialment perillós”.
I ser un gos PPP que és el que implica? La majoria
de persones es pensen que per tenir un gos PPP l’únic
diferent que s’ha de fer és treure’l a passejar sempre amb
un morrió, però això no es del tot així, hi ha una llei que
regula als PPP. Aquesta llei engloba als gossos que són
d’una determinada raça i els seus amos s’han de treure
una llicència per a gossos PPP i renovar-la cada 5 anys.
Què es necessita per obtenir la llicència per a
gossos PPP? Molt fàcil (no us espanteu!):
• Tenir uns requisits legals (ser major d’edat, no
tenir cap discapacitat, no consumir drogues).
• Obtenir un certificat d’aptitud psicològica i
física.
• Obtindre un certificat d’antecedents penals.
• Contractar una assegurança de responsabilitat
civil.
• Obtenir un certificat veterinari del gos.
Un “rollo”, oi? Doncs aquest és el motiu pel qual
els meus adoptants no m’han pogut tenir. La veritat
és que no sé encara que serà de mi, però m’agradaria
poder viure en una família que m’estimi per ser una
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bona mascota tot i que això impliqui haver d’assumir tenir al dia tots aquests documents. Qui em vulgui conèixer,
em trobarà al refugi per animals del poble d’Alguaire.
Em podeu venir a veure quan vulgueu que segur que
qualsevol dels membres voluntaris del Grup animalista
estaran encantats de presentar-nos!
M’acomiado, fins aviat.
Aika
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ASSOCIACIÓ DE CAMINADORS
I CORREDORS LO MAKOT
SALVADOR ESPINET SANTAMARIA

“La muntanya ens està esperant, així que
posem-nos en camí”
Benvolguts lectors del cercavila, aquesta tardor-hivern
el grup excursionista “Lo Makot”, ha estat molt actiu i
participatiu.
Aprofitant que aquest setembre encara ens feia bo,
vàrem proposar de fer una sortida nocturna a tots els
nostres socis, així que el divendres 13 de setembre, ens
vam dirigir direcció a Santa Anna per a fer el cim de l’ermita de Sant Salvador, tota la tropa ens vàrem trobar
a la font de Santa Anna preparats amb els frontals, un
bon calçat esportiu, una mica d’abric per si refrescava i
l’entrepà per quan arribéssim a l’ermita sopar tots junts
davall aquell llit d’estels en un paratge magnífic. En
acabar, vam tornar per la ruta del costat de Castillonroy
fins arribar a la font on vam emprendre el camí de retorn
després d’haver passat una gran nit.

Aquest trimestre amb tot el nostre esperit d’esportista
i emprenedor, hem organitzat per a tots els socis un grup
d’entrenament per a corredors de tots els nivells que
cada dijous es troben a la Plaça Catalunya per fer exercici conjuntament i millorar la tècnica o per aprendre la
disciplina de les curses. Si esteu interessats, poseu-vos en
contacte amb algun membre de la junta, perquè tenim
un bon nombre de participants i continuïtat.
Durant aquest darrers mesos l’associació ha participat
activament amb diferents entitats i activitats realitzades
al poble, com ara la caminada que es va fer el dia 13
d’octubre amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer
que juntament amb l’Associació local de lluita contra
el càncer. Aquesta, va tenir un gran èxit de participació
i cada cop compta amb més participants per aquesta

Foto: Associació Lo Makot

Una altra de les excursions del trimestre, va estar la
sortida del dia 24 de novembre al poble desallotjat de
Chiriveta on vam poder visitar l’ermita de la Mare de
Déu del Congost, la torre de Chiriveta i el mirador de
la part menys descoberta del Congost de Mont-rebei,

una ruta familiar d’uns 8 km amb molt poc desnivell i
apta per a totes les edats que va permetre que vinguessin
un gran nombre de socis, tan els més menuts com els
més grans. Al finalitzar la ruta, els que van voler, es van
quedar a dinar a Pont de Muntanyana on ens esperaven
al restaurant per dinar tots plegats. A la tarda vam anar
a visitar el poble de Muntanyana tot passejant pels seus
carrers i pont.
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noble causa que ens involucra a tots. Des d’aquí, volem
agrair a tots els participants i sobretot a la junta local de
AECC Alguaire, per aquest gran projecte i amb els que
ens trobem molt a gust.
Una altra col·laboració ha estat amb la famosa cursa
de l’aeroport que organitza el Club EKKE i on molts dels
nostres futurs esportistes hi participen activament, també
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els nostres veterans, que hi tenen una certa experiència,
ja que cada any el nom d’Alguaire ressona al podi.
Una altra activitat que preparem amb molta il·lusió
conjuntament amb l’Ajuntament i l’organitzador de ruta
Jordi Capell, és la famosa Cursa d´Orientació que fem
per la Marató de TV3, on aquest any hem fet rècord
de participants i això ens ha permès poder recaptar més

ENTITATS I ASSOCIACIONS
fons per la causa d’enguany que eren les malalties minoritàries. La cursa d’orientació es una cursa o caminada on
s’han de trobar les diferents valises que estan amagades
en diferents punts de la localitat amb l’ajut d’un mapa
i un seguit de pistes, amb una duració determinada, es
pot inscriure per equips o per parelles amb un màxim
de 5 persones per equip. Enguany en acabar la cursa,
vam oferir a tots els participants un esmorzar on ens van
ajudar la junta local de l’AECC d’Alguaire, des d’aquí els
volem agrair la seva col·laboració i a tots els participants,
gràcies per acompanyar-nos!

les ganes hi són perquè ens vam divertir molt.
Volem fer una crida a tots els socis i no socis que
vulguin formar part del nostre projecte i vulguin gaudir
de totes les activitats que preparem que ja es poden
inscriure i abonar la quota de l’Associació de caminadors
i corredors d’Alguaire “Lo Makot” al link que trobareu
a la pàgina web de l’Associació www.lomakot.cat o bé
presencialment contactant amb qualsevol membre de
la junta.
Salut i cames!

Una de les últimes
activitats i novetat
d’enguany ha estat
la col·laboració amb
l’empresa Hozona que
gestiona el pavelló, i
l’Ajuntament, amb la
preparació de la 1a
Cursa Sant Silvestre
vila d’Alguaire que es
va celebrar el 31 de
desembre a les 5 de la
tarda i que va tenir un
nombrós grup de participants disfressats, amb
carrets, caminant...
Podies participar
com més t’agradés. Durant un parell d’hores
vam acabar l’any fent
salut, esperem poder
tornar a repetir, ja que
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LLAR DE JUBILATS
JOAN BAÑERES CATEURA
ELEUTERI COMELLA ALCÁZAR
El passat dia 22 de desembre a la Llar de Jubilats vam
celebrar la tradicional torronada i també es va fer el sorteig d’una cistella de productes de Nadal. Enhorabona
a la guanyadora!
A més, el 5 de gener vam col·laborar amb els ajudants
dels Reis Mags d’Orient per organitzar els paquets que
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arribaren amb la cavalcada i a la tarda, vam rebre la seva
visita a la Llar de Jubilats.
Així mateix, el passat dia 1 de febrer es va celebrar a
la Llar de Jubilats el 9è Campionat de Botifarra juntament
amb el Club de Botifarra d’Alguaire. A les imatges, podeu
veure mentre es disputava i la darrera imatge correspon
als guanyadors d’aquesta edició.
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ESCOLA TERESA BERGADÀ
RAMONA MATEU PULIDO

Visita a la llar de jubilats
La vellesa és una etapa més de la vida on les persones aporten, sense cap dubte, coneixement i saber a les
noves generacions. És per aquest motiu que hem volgut
apropar l’alumnat de sisè de l’Escola Teresa Bergadà a la
Llar de Jubilats d’Alguaire.
Els nois i les noies, portats per una mirada sensible
cap a les persones grans, han preparat preguntes amb
l’objectiu de recollir dades personals i records d’èpoques

passades dels padrins i padrines del poble, que cada dia
es troben al local per fer la seva partida de cartes.
Encara ens queda una altra tasca: fer visible tota la
informació recollida elaborant les seves biografies.
Ha estat una tarda molt entranyable on joves i grans
han compartit temps i experiències amb respecte, entusiasme i molta tendresa.
Moltíssimes gràcies!

81

43

RACÓ DE CUINA
Abril no significa només un mes nou, sinó també una estació nova! Donem la benvinguda a la primavera
amb aquests plats.

Amanida de tallarines
a mb sípia i favetes
Podeu fer-ho amb enciams de tot
tipus, també amb ruca, canonges…

Primer plat

Preparació:

Preparació: 30 minuts
Dificultat: MItjana

En primer lloc, talleu, renteu i escorreu els enciams i
l’escarola i col·loqueu-ho tot en una plata, juntament amb
les tomates pelades i tallades a daus.

Ingredients per a 4 persones:
Unes 3 sípies mitjanes
200 g de faves baby confitades amb oli
300 g de gambes
200 g d’enciams variats
1 escarola
2 tomates
1 cullerada de vinagre balsàmic

Netegeu la sípia, emboliqueu-la i congeleu-la, quan
sigui dura, talleu-la ben finament. Peleu les gambes.
En una paella amb 4 cullerades d’oli, salteu la sípia
tallada a tires i les gambes pelades. A continuació, afegiu-hi les favetes i deixeu-ho coure un parell de minuts
més. Salpebreu-ho tot i finalment tireu-hi la cullerada de
vinagre balsàmic.
Serviu l’amanida amb el saltat calent per damunt.
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Gotets de
Aquest plat, a més de nutritiu és molt
refrescant.

Primer o segon plat
Preparació: 40 minuts
Dificultat: Fàcil
Ingredients per a 4 persones:
240 g de llenties verdina
100 g de truita o salmó fumat
1 ceba tendra petita
2 cullerades soperes d’oli d’oliva
El suc de mitja llimona
3 branquetes de julivert fresc
200 g de brots tendres d’enciams variats
12 tomates de cirerol (cherry)
Sal i pebre

Preparació:
El dia abans, deixeu les llenties en remull. Bulliu les
llenties amb molta aigua aproximadament durant 30
minuts. Escorreu-les i deixeu-les refredar. A continuació,
piqueu la ceba tendra i el julivert fresc. Talleu la truita
fumada a tires.
Barregeu l’oli d’oliva i el suc de llimona.
Barregeu tots els ingredients en una enciamera i
amaniu-ho amb la vinagreta i salpebreu-ho i ja podeu
omplir els gotets.
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Bacal
Consell per preparar les carxofes:
Poseu-les en un bol amb aigua freda i
suc de llimona perquè les mans no us
quedin negres quan les peleu
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Segon plat
Preparació: 45 minuts
Dificultat: Mitjana
Ingredients per a 4 persones:
4 talls de bacallà al punt de sal
6-8 carxofes
1 ceba
3 grans d’all
1,5 l d’aigua
4 ous
1 culleradeta de pebre vermell dolç
farina, comí, nou moscada i sal
Per a la picada:
6 ametlles torrades
1 crostonet de pa sec
2 branques de julivert fresc

Preparació:
Comenceu netejant les carxofes i reserveu-ne els cors
tallats a quarts coberts d’aigua amb julivert. Amb les
fulles sobreres feu un brou que aconseguireu bullint-les
amb l’aigua durant uns 30 minuts. Coleu-lo i reserveu-lo.
En una cassola, sofregiu la ceba i els alls picats fins que
quedin ben rossos. Mentrestant, enfarineu els talls de
bacallà i fregiu-los amb oli d’oliva abundant. Quan la
ceba estigui ben cuita, afegiu-hi les carxofes escorregudes
i coeu-les durant cinc minuts. Incorporeu-hi el brou de
carxofa i feu-ho coure tot fins que les carxofes estiguin
tendres. Poseu el peix a la cassola i feu-li un xup-xup de
cinc minuts. Per acabar, afegiu-hi els ous durs i la picada.
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Piruletes de
Si voleu, podeu sucar només mig kiwi a la
xocolata i congelar-lo quan sigui fred i serà
tipus gelat.

Postres

Preparació:

Preparació: 30 minuts
Dificultat: Molt fàcil

El primer que cal fer és pelar el kiwi i tallar-lo a bocins
dobles. Claveu un palet de fusta a cada bocí com si fos
una piruleta.

Ingredients per a 4 persones:
Kiwis
Xocolata per fondre
Avellanes o ametlles (opcional)

Poseu el xocolata a bocins en un bol metàl·lic o de
vidre i foneu-lo al bany maria o al microones (vigilant cada
30 segons i movent-lo per a què no es cremi). Introduïu
les piruletes de kiwi a la xocolata, deixeu-les reposar uns
minuts per a què es solidifiqui la xocolata i llest.
Consell: Si vols decorar-les, posa en un plat ametlles
o avellanes picades i arrebosseu les piruletes immediatament després de cobrir-les de xocolata ja que ha d’estar
encara líquid per a què s’enganxin. També podeu fer-ho
amb polsim de coco.
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ACTUALITAT

BREU HISTÒRIA DELS MOSSOS
D’ESQUADRA
JESÚS GUAMIS HORTET
21 d’abril de 1719. D’origen humil i amb espardenyes com els minyons, els mossos defensaren pagesos,
menestrals i senyors.

1977. Després de mitja vida a l’exili, en Tarradellas
ja és de camí, escortat per lleials mossos digué: “Ja sóc
aquí“.

El 1723, els Veciana, batlles de Valls, comandaren les
Esquadres durant més de cent anys. El 1817, als boscos,
als pobles i a les viles les esquadres es fan respectar. No
hi ha crim ni bandoler que deixin d’empaitar.

1983. Els mossos de la primera promoció al Cos
s’incorporaren i amb els de la Diputació s’agermanaren.

1833-1840, lluitaren contra els carlins a la guerra, per
controlar la terra.
Segle XIX. La nostra terra catalana de bandolers han
buidat, que som gent molt ufana i de tothom ens fem
respectar.
1845. Els bandolers que fugien cap a Taradell, deixaren dos morts a Seva a cop de fusell.
Setembre de 1868, la Gloriosa, arran de la revolució,
el cos va acabar en dissolució.
1876 per art i gràcia de la restauració, a Barcelona
tornaren els mossos a la Diputació.
14 d’abril de 1931. La República s’ha proclamat, ara
ells mossos depenen de la Generalitat.

1985. Després de tres segles, per fi, ja tingueren les
dones aquí.
1994. A Osona es desplegaren els primers, per places
i carrers.
4 de maig de 1998. Quan per les carreteres circularàs,
els mossos ja trobaràs.
1 de novembre de 2005. A Barcelona finalment, arriba
el desplegament.
Dia de les Esquadres de 2014. El President entregà
la bandera, símbol de servei i compromís. És la senyera.
Agost de 2017. Per la convivència treballem i això
mai canviarem.
Fins la propera.

14 d’octubre de 1932. Les Esquadres de Barcelona
per mandat del President com a Esquadra de Catalunya
iniciaren el desplegament.
1933. Al funeral del President els mossos fan d’honor
l’acompanyament.
6 d’octubre de 1934. Quan l’Estat Català per Companys fou proclamat, els mossos romangueren al seu
costat.
18 de juliol de 1936. Al juliol el cop d’Estat encetà la
guerra però els mossos defensaren la llei i la terra.
5 de febrer de 1939. El President Companys marxa
exiliat i pels mossos sempre acompanyat.
1939. La lleialtat sortirà cara, deu pensar el dictador.
A qui discrepa, el garrot i per als mossos la supressió.
Abril de 1952. Per gràcia del marquès que regeix la
Diputació, el cos de nou es formà i tornà a passar a l’acció.
81
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LA DIETA MEDITERRÀNIA
JESÚS GUAMIS HORTET

Nombrosos estudis han assegurat que la dieta mediterrània és la millor opció per a la prevenció de malalties
com els trastorns cardiovasculars, la diabetis o els diferents tipus de càncers, entre d’altres. Així doncs aquesta
dieta presenta una sèrie de característiques que la fan
excepcional.

• El consum del vi és opcional, únicament pels
adults, pres amb moderació durant els àpats i en
el context d’una alimentació equilibrada.
• Potenciar el consum de fruites, verdures i hortalisses. Incloure amb més freqüència els llegums i
la fruita seca.
• Prioritzar el consum de peix i moderar la carn,
especialment, les més grasses. L’ou és una bona
alternativa a la carn o el peix.
• Cal afegir a la nostra dieta el pa, la pasta, l’arròs
integral i les patates, ja que són bàsics.
• L’esmorzar és un àpat decisiu en l’equilibri alimentari. Cal que sigui complet amb lactis, cereals
i fruita fresca.
• Escollir, sempre que sigui possible, oli d’oliva.

Aquesta dieta té més aliments d’origen vegetal en
relació amb els d’origen animal, amb més peix que carn
i d’aquesta les varietats més magres. Amb moderació,
també inclou els ous, les llets fermentades i els formatges.

El Comitè Intergovernamental per a la salvaguarda del
Patrimoni Cultural de la Humanitat va declarar el 2010
la dieta mediterrània com a Patrimoni Immaterial de la
Unesco. Bona lectura i bon profit.

La dieta mediterrània és un model d’alimentació que
ha estat reconegut per la comunitat científica internacional com un patró alimentari dels més saludables i
equilibrats de tot el món.
Basat en la trilogia del blat, la vinya i l’olivera, els
quals ofereixen una gran varietat de productes molt
importants, permet combinar el plaer de la taula amb
l’equilibri nutricional i cultural.

L’estacionalitat, és un altre punt a favor, amb preferència dels productes locals i de temporada. La utilització
d’espècies i herbes aromàtiques.
La modernització i els corresponents nous estils de vida de
la societat, ha posat en perill la
preeminència de la dieta mediterrània en adoptar altres opcions
alimentàries, però els seus beneficis demostrats la fan molt recomanable tant a casa com a l’hora de
menjar fora.
Per seguir-la s’han de tenir en
compte els consells següents:
• És convenient fer entre tres
i cinc àpats al dia que es
complementin entre si.
• El dinar i el sopar han de
ser àpats complementaris
i s’han d’evitar la repetició
d’aliments i preparacions.
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CONSELLS INTERESSANTS
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Les utilitats del vinagre
Encara que no ho creguin, el vinagre té més de 1.000
usos i gairebé totes les vegades és més efectiu que qualsevol producte comercial i molt més barat.
Sabien que el vinagre mata els polls i també pot guarir
la caspa? Es pot utilitzar productes tòxics i cars o bé pots
utilitzar el vinagre!
Com a repel·lent de les formigues, amb un arruixador o esprai, arruixar els marcs de les portes, finestres i
qualsevol camí de formigues.
Amb els gats, llençar un doll de vinagre farà que cap
gat s’acosti a la zona.
Puces a la catifa! Si creiem que hi ha puces a la catifa,
posar un bol petit amb vinagre sobre ella durant la nit,
l’endemà les trobarem al bol.
Puces en mascotes, quan banyem la nostra mascota
fiquem una solució de meitat d’aigua i meitat de vinagre
i no quedarà ni una puça viva!
El vinagre també actua de dins cap a fora, diluir una
petita quantitat de vinagre de poma en l’aigua de la
mascota farà que mai més se li acosti una puça.
Gel en el parabrises, arruixar els vidres del cotxe amb
una solució d’una part d’aigua i tres de vinagre i l’endemà
no hi haurà ni gebre ni gel.
Òxid, per netejar l’òxid d’eines i cargols remullar en
vinagre durant tota la nit.
Per guarir el “peu d’atleta”, submergir el peu en
meitat d’aigua i meitat de vinagre o passar un cotó amb
aquesta solució en la part afectada, evitar si hi ha ferida,
després manteniu el peu ben sec.
Controlar la caspa, rentar el cabell amb mitja part
d’aigua i mitja de vinagre abans del condicionador.

Llevar les berrugues, aplicar una loció meitat de vinagre de poma i meitat de glicerina a diari fins que la
berruga desaparegui.
Taques de transpiració, fregar l’àrea amb vinagre
blanc i després rentar normalment.
Destapar canonades, llençar un grapat de bicarbonat
i després mitja tassa de vinagre, passats uns minuts esbandir amb aigua ben calenta.
Els puc assegurar que amb aquests consells estalviaran
molts diners en productes químics i evitarem contaminació, que prou ens convé!

Les propietats de la llimona
La llimona, (Citrus limonum Risso, Citrus limon…)
és un producte que ajuda a eliminar les cèl·lules canceroses, s’utilitza com a complement amb molts altres
tractaments.
El seu sabor és agradable, si té possibilitats de fer-ho,
planti un llimoner al seu jardí, totes les seves parts són
útils.
La propera vegada que vulguin beure un suc, faci-ho
de llimona natural, sense conservants.
La fruita és un cítric que ve en diferents presentacions, la seva polpa es pot menjar directament o s’utilitza
per elaborar begudes, sorbets o dolços, entre altres. Se
li atribueixen moltes propietats i és interessant l’efecte
que produeix sobre els quists i tumors.
Es considera, a més, com un agent antimicrobià
d’ampli espectre contra les infeccions bacterianes i els
fongs. És eficaç contra els paràsits interns i els cucs. Regula
la tensió arterial i és antidepressiu, per tant, combat la
tensió i els desordres nerviosos.
Segons un estudi de l’Institut de Ciències de la
Salut, de N. Xerris Street Baltimor, MD 1201, es
valora el seu efecte favorable en l’organisme i com
és efectiu en la destrucció de cèl·lules malignes
de càncer i no afecta a les sanes.
Una recomanació, preneu cada matí en dejú,
un got d’aigua tèbia amb el suc de mitja llimona
i cuidareu de la vostra salut.
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US EN RECORDEU QUAN…
…A TOTES LES CASES HI HAVIA
UNA ENCICLOPÈDIA
PILAR PELEGRÍ TERRADO
MESTRA I LLICENCIADA EN HISTÒRIA
El segle XX, ha estat sens dubte el segle de la democratització del coneixement. Gràcies a l’avanç de les
tecnologies, a les nostres cases hi hem deixat entrar un
món que fa cent anys era desconegut per a la majoria
i podem saber què passa a l’altra punta del planeta al
mateix moment que està succeint. Però, a més, podem
aprofundir-ne el coneixement a través dels diaris i blogs
digitals, cercant a Google i sobretot en una eina que ens
hem donat entre tots, la Viquipèdia. Aquest enciclopèdia
col·laborativa en la qual a partir d’un compte d’usuari
tothom hi pot fer un comentari o afegir-hi una entrada.
Comentari i/o entrada que posteriorment serà revisada

i aprovada, o eliminada depenent de la validesa de la
mateixa. Per tant, la Viquipèdia malgrat tots els seus
defectes i els seus detractors és una eina que ha portat a
casa nostra el coneixement del món actual.
Els nostres nens i nenes han deixat d’utilitzar les enciclopèdies que tenien a casa dels seus pares per utilitzar
com a eina de consulta aquesta enciclopèdia digital que
és font d’actualització del coneixement constant, i és que
mai abans les coses havien canviat tan ràpid.
Però, no és l’objectiu d’aquest article fer una lloança
de la Viquipèdia, sinó recordar quan els nostres pares i/o
avis signaven lletres perquè nosaltres poguéssim tenir una
enciclopèdia a casa. Encara que als més joves us pugui
estranyar, fa menys de 30 anys hi havia qui es guanyava
la vida venent enciclopèdies i a gairebé totes les cases,
les prestatgeries lluïen aquests compendis de saviesa.
Doncs bé, la història d’avui va d’una enciclopèdia
que la Casa de la Vila va comprar el 10 d’abril de 1929.
L’hemeroteca digital de La Vanguardia és una eina
molt potent que ens permet conèixer allò que era notícia
des de 1881 i que el Vicent Lladonosa ja va apuntar en
un Cercavila anterior.1 Així, en l’exemplar del 21 de març
de 1930, el corresponsal J. M. informava que:
“Hace varios meses que nuestro Ayuntamiento adquirió la “Enciclopedia Espasa” y a pesar del sobrado tiempo
transcurrido, aún no se ha habilitado ninguna sala para que
podamos consultar sus páginas y sería muy de lamentar
que después de hacer la compra no pudiera utilizarse la
citada obra”2

1 LLADONOSA GIRÓ, Vicent: Apunts històrics sobre Alguaire
(Cercavila, núm 72, pp 7-9)
2 Hemeroteca de La Vanguardia: Viernes, 21 de marzo de
1930.p. 21.
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Teníem enciclopèdia, però no teníem biblioteca, calia,
doncs, habilitar una sala on poder consultar la flamant
enciclopèdia, i això és el que reclamava el corresponsal
d’Alguaire.
Realment, per un Ajuntament d’un poble que aleshores tenia 2.390 habitants, la compra de l’Enciclopèdia
Espasa Calpe era una despesa considerable, per aquest
motiu van pagar-la a terminis, i així es va anar fent fins
que va arribar la Guerra Civil (1936-1939). Recordareu, els més grans, que per mantenir les enciclopèdies
actualitzades calia anar adquirint els nous exemplars
que sortien regularment; això feia, que un cop havies
decidit la compra calia anar pagant no sols la lletra dels
exemplars ja publicats, sinó també la corresponent a les
actualitzacions.
I és que l’Espasa, no era una enciclopèdia qualsevol.
L’obra principal de l’Espasa Calpe es va publicar entre
1905 i 1930, amb 70 volums (72 en realitat perquè els
volums 18 i 28 ocupaven dos llibres cadascun, primera
i segona part). Entre el 1931 i el 1935 es va afegir un
apèndix de 10 volums. El primer suplement correspon a
l’any 1934 i van seguir el de 1935, els dos de 1936-1939,
el de 1940-1941, el de 1942-1944, el de 1945-1948, el
de 1949-1952 i després bianuals fins al 2004, que sembla
que serà el darrer. En total són 117 volums (inclòs l’atles
i exclosos els índexs) amb més de 175.000 pàgines,
un milió d’articles, 200 milions de paraules, 197.000
il·lustracions en blanc i negre, 4.500 làmines a color,
5.000.000 de cites bibliogràfiques i 100.000 biografies.

en él intervención alguna”.4
Promouen qüestió de competència, per passar el plet
al Jutjat de Primera Instància de Balaguer, però l’empresa
continua demanant els diners a l’Ajuntament , el qual en
una altra sessió posterior de la Junta Gestora admet que:
“por datar dicho contrato de tanto tiempo y haber sido
destruido el archivo municipal de este Ayuntamiento durante
la dominación roja, no existe en éste ningún dato referente
sobre ello, solo ser cierto que la colección existe, único que
quedó de la quema habida.
Si bien no existen obras pruebas presentadas por la
casa acreedora, la Corporación Municipal con el fin de
evitar litigios judiciales y suponiendo son ciertas las cuentas
y razones alegadas por la Sociedad dicha, esta Gestora
Municipal, por unanimidad acuerda que sea satisfecha la
cantidad reclamada, que se dé cuenta de ello a la misma,
para que manifieste en la forma que quiera sea saldado el
débito expresado”
En definitiva, malgrat haver-se cremat els arxius municipals, com que hi havia la prova del paper, es paga
l’enciclopèdia.
La Viquipèdia és present a totes les cases i per sort
per als pares i les Biblioteques és gratuïta! Ens animem
a fer-hi la nostra aportació? Ens apuntem a la propera
Viquimarató?

4

Llibre de Sessions de l’Ajuntament d’Alguaire, 1945.

Cada entrada (exclosos els noms propis) està traduïda
a l’anglès, català, francès, alemany, portuguès, italià i
esperanto. Els articles eren pagats per paraules i això fa
que alguns tinguin una llargada excessiva que pot mancar
en altres temes.3
El dia 6 de febrer de 1945, l’Ajuntament d’Alguaire,
presidit per Sebastià Giró, es reuneix en sessió extraordinària per donar a conèixer la demanda que per judici
de menor quantia ha interposat l’Editorial Espasa Calpe
reclamant a l’Ajuntament 1.965 pessetes corresponents
a uns terminis de l’enciclopèdia. De moment intenten
fer-se l’orni, dient que
“Considerando inexistente en cuanto se relaciona con
el Ayuntamiento de Alguaire el referido contrato y las obligaciones que se contraen en el mismo, por no haber tenido

3 Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Enciclopèdia_Espasa.
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QUIM GONZÀLEZ, PREMIAT
EN AUTOMOBILISME
JOAQUIM GONZÀLEZ RAMÍREZ
Quim Gonzàlez va quedar
tercer a la categoria aleví del
Campionat de Catalunya de
Kàrting 2019. Fou guardonat
durant la Gala de la Federació
Catalana d’Automobilisme
que es va celebrar a Esplugues de Llobregat el passat
31/01/2020. A l’acte, un dels
més multitudinaris dels darrers
anys, va comptar amb l’assistència de pilots, organitzadors
i representants de clubs d’arreu de Catalunya.
El Quim, que ha participat
els dos últims anys al Campionat de Catalunya, ha culminat
amb aquest premi una exitosa
temporada.
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EL CARGOL
XAVIER BANYERES TRILLA
Durant la dominació romana, fa uns dos mil anys, es
conegueren per aquestes contrades les delícies culinàries
d’aquest mol·lusc, però si no us sap greu vindrem més
cap a aquí.
Com molt bé sabem, o hauríem de saber, en trobem
de diferents classes: Bovers, plans, etcètera, no és qüestió de fer cap discriminació sexual per referir-nos a les
caragolines, pel fet que són petites que també són molt
bones sempre que estiguin ben cuinades.
Els cargols es poden cuinar de diferent maneres. Avui
dia la més condimentada en diem a la llauna, que al ser
de domini públic no cal explicar la manera de coure‘ls,
si estan ben cuinats, són molt bons.
Podríem dir que fa molts anys, però direm abans de
l’arribada del tractor i del motocultor a les nostres terres,
la forma de conreu era amb animals on una de les “entes”
principals era la palla, per la qual cosa, en moltes cases
gaudíem d’un lloc molt entranyable anomenat pallereta
que, a més, servia per alimentar els animals, com podien
ser: cavalls, mules, rucs, someres... També servien de llit
als fadrins, això sí, la palla havia de ser de blat ja que sinó
podia haver-hi problemes de picassó.
Tot seguit, tornarem al tema que toca. Que si la memòria no falla, són les diferents maneres de cuinar els
cargols. Una de les més entranyables era a la Brutesca; a
la vila d’Alguaire l’anomenem “Calivada”. Consistia en
posar un maó o més, depenent dels comensals, al terra ja
que normalment es feia al carrer. Abans de res, damunt
els maons posàvem sal, a sobre els caragols bovers, el peu
tocant, la sal i la closca cap amunt. Tot seguit es cobria de
palla, encenent-la fins que estesin cuits. Tot i que aquest
forma de coure’ls no era molt aconsellable ja que després
de cuits, al treure la carn de la closca, les mans quedaven
fetes una calamitat. Les boques emmascarades no es
veurien fins la propera “calivada”. El més aconsellable
per a coure’ls era el fenc, en castellà “Heno”. D’aquesta
manera quan eren cuits, amb una bufada quedaven nets
i, en conseqüència, les mans quedaven immaculades.
Això sí, no ens hem de descuidar l’allioli o la vinagreta.
També era aconsellable fer punxa a una branqueta per
treure els cargols. Ara falta afegir en aquesta història, que
la manca de pa i vi no fos un problema.

Una altra manera de cuinar aquest mol·lusc en diem
“A la gormanda”; es fan a la paella amb oli, sal i pebre.
Perdó! Què em deixo un condiment: la farina.
Després tenim la “Catxipanda”, també en podem dir
cassola de “tros”. Aquest plat és una mena de Totum Revolutum. Ens trobem en l’obligació de dir que algun dels
ingredients, com ara les tomates o les patates (fins que
Colom no va arribar de les Índies Occidentals no existien
a les nostre taules). La barreja és la següent: Cargols de
tota mena bullits, albergínies, pebrots, ceba, tomates,
patates, alls, confitat, en altres comarques hi afegeixen
espinacs, cadascú com vulgui. Abans era un costum
entranyable ajuntar-se a l’horta uns quants pagesos per
intentar cuinar aquest plat tan extraordinari.
Es va ensopegar que un pagès va comentar als veïns
dels seu “tros”, que el dia següent arrencaria les patates;
un altre digué:
- Podríem aprofitar l’avinentesa per fer una “catxipanda”, jo portaré alls, tomates, cebes i altres hortalisses.
Un altre digué:
- Jo portaré diferents classes de cargols i caragolines.
El de la seva vora espetà:
- Jo sóc l’encarregat de dur tota mena de confitat.
Com podem observar la cosa s’anava animant. Un
altre digué:
- Jo duré pa, oli sal i vi.
Finalment, el darrer, digué:
- Jo portaré les patates.
Acte seguit, el rostre de tots es va transmutar, com no
podia ser menys! El més afectat fou el que volia arrencar
les patates l’endemà que, desconcertat, preguntà:
- Què no havíem quedat que jo demà arrencaria les
patates?
Ràpidament el que s’oferia a portar les patates li
respongué:
- Tu estàs segur que en colliràs alguna de patata?
- Val.
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SEBASTIANET DEL GIRÓ
MONTSETA VENDRELL
Al Sebastianet del Giró
Alguaire, 9 de març de 2020
Giró,
Al poble, des d’ahir de bon matí, tothom parla de tu…
Modest com has estat, no t’agradaria gens que ara
em posés a enumerar totes les virtuts que els teus familiars, amics i veïns t’han atribuït. No, no vull fer una llista
d’elogis, que de tan llarga costaria d’acabar. Només vull
esbossar els records de tu que ara se m’amunteguen, i
que, segurament, comparteixen els que han gaudit de
la teua amistat.
Voldria començar per agrair-te la simpatia que, mentre
vas ser botiguer, vas despatxar rere el taulell; la confiança
que abocaves, barrejada amb els queviures, dins el cistell
de les clientes, i el teu somriure quan allargaves la mà
amb els caramelets d’eucaliptus que treies d’aquell pot
de vidre i oferies generosament als qui et miràvem, d’això
ja fa molts anys, amb ulls de xiquet.
Voldria agrair-te que, enmig d’aquell Alguaire en
blanc i negre, ens regalessis l’esclat del teu aparador. Per
Nadal, un retall de vellut drapejat amb molta traça, una
soca ben posada, una branca retorçada i quatre llums,
acollien les figures del pessebre que, magistralment, tu
mateix havies pintat. La resta de l’any hi exposaves capses, pots i vitualles que acompanyaves sempre d’algun
objecte d’art: una pedra tallada, un gerro bonic, una
fusta trobada que havies decorat o el darrer quadre que
havies pintat.
Començava dient que no faria una llista d’elogis però
no ho puc evitar perquè no vull oblidar la sensibilitat que
has desplegat en tots els àmbits i que t’ha convertit en
una persona especial: culte, educadíssim, polit, amable i
afable, discret i elegant, sense oblidar la fidelitat, qualitat
que et defineix millor.
Fidel a la família, has mantingut ben encesa a Alguaire
la flama de cal Giró, i has destil·lat l’essència de casa teua
en cadascuna de les ampolles de retassia que han animat
les nostres sobretaules.
Fidel a les tradicions, no hi ha hagut manifestació o
festa local a la qual no hagis acudit, ni celebració religiosa que no hagis festejat. De conviccions fermes, ara
que parlem de religió, has seguit puntualment la missa
en aquesta església, i constant en tot com has estat, ho
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has fet sempre des del mateix banc.
Fidel al teu poble, n’has saludat amb simpatia els veïns,
des del pedrís de sota el pi que tens davant de casa, o
des de la punta del balcó on t’instal·laves per celebrar el
temps suau, serè i tranquil de les llargues tardes d’estiu
llegint llibres. Aquests llibres que, en més d’una ocasió,
has transcrit després amb cal·ligrafia perfecta, només pel
plaer de dibuixar les lletres sobre el paper i el de rellegir i
memoritzar els fragments literaris que t’havien captivat.
Abans d’acabar, voldria, estimadíssim Giró, trobar
una paraula ben gran per agrair el privilegi de la teua
amistat, els teus regals, les teues flors, els farts de riure…
En definitiva, la companyia constant i incondicional que
ens has fet.
I… m’allargaria molt més, i m’aturaria en cada record
per engrunar-ne tots els detalls si això servís per retenir-te
un temps més entre nosaltres, però te’n vas, sense remei,
camí d’un cel que ja t’espera.
Gràcies de cor, amic Giró.
Montseta VENDRELL
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Ajuntament d’Alguaire
Plaça Església, 21 · 25125 Alguaire
Tel. 973 75 60 06 · Fax. 973 75 68 37
ajuntament@alguaire.cat
www.alguaire.cat

