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Ajuntament
d’Alguaire

Àrea de Promoció Social i Cultural

INFORMACIÓ GENERAL

∙ Horari Oficines de l’Ajuntament: 
 De 9:00 a 14:00 h. (de dilluns a divendres)

∙ Horari Arquitecte Tècnic Municipal: 
 Dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 14:00 h.  
 (Cita prèvia)

∙ Horari Arquitecte Municipal: 
 Dimecres de 10:00 a 14:00 h. (Cita prèvia)

∙ Horari Assistent Social: 
 Dilluns d’11:30 a 14:00 h. (Cita prèvia)

∙ Horari Biblioteca Municipal: 
 Horari d’hivern: Dimarts i dijous de 10:00 a 13:00 h  
 De dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h.

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

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

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

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

TELÈFONS

Ajuntament 973 756 006

Fax Ajuntament 973 756 837

Cont. Automàtic Pregons 973 757 060

Ràdio Alguaire (EMUN FM) 973 756 020

Consultori Municipal 973 757 177

Biblioteca 973 756 816

Llar de Jubilats 973 756 139

Correus 973 756 945

Farmàcia 973 757 226

CEIP Teresa Bergadà 973 756 346

Llar d’Infants 973 756 728

Piscines Municipals 973 756 465

Parròquia Sant Serni 973 829 518 
 Mossèn Paco Ribas 633 441 777

Bombers Almenar 973 770 610

Policia Mossos d’Esquadra 973 700 050

CAP Almenar 973 770 218

Dones en situació de violència 900 900 120
 (gratuït)

Cassa (Avaries) 900 878 583

Emergències 112

Taxi Manel Tersa (9 places) 699 432 432

Taxi Manel Gonzàlez (8 places) 639 335 130

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

NOTA DE LA REDACCIÓ

Encetem un setembre ben diferent a l’habitual, espe
rem que 

aquest trimestre tot torni a la normalitat i puguem reprendre 

la rutina com més aviat millor. Cuidem-nos, cuideu-vos!

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

Fotografia Portada i Contraportada: Elvira Larrégula
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RACÓ POÈTIC

CAFETERIA ORIGINAL
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

A la plaça de Sant Faust
una cafeteria he estrenat,

on hi treballa una noia molt xiroia
i un gerent que és molt trempat.

No cal que els digui 
el que vull per esmorzar,

encara no estic assentat a taula
que no tinc temps ni de resar.

Allí passo cada dia
una estona ben assentat,

em menjo un entrepà de pernil
i un tassó de llet ben ensucrat.

També fem petar la xerrada
amb els amics del costat,

de les feines que es fan al poble
i de les que jo no en faig cap.

M’aixeco i em repoleixo
i quan ja estic ben plantat,

agafo el bastó amb la mà dreta
per caminar ben repenjat.

Si arribeu o bé passeu
dels noranta anys,

feu el que jo faig cada dia:
donar gràcies a Déu i a la Verge Maria.

Que pugueu viure molts anys
anant a la cafeteria

amb tranquil·litat i bona harmonia,
poc a poquet i sense afany.

FOLKLORE DE VERSOS
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

DE LLUNY
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Que veiés, quan l’estiu s’acomiada
el camí, la serp blanca i somrient,

i, al marge d’una cala refiada,
el pàmpol mort sota d’un pi vivent.

Qui veiés una dansa damunt l’era
i una serra morada enllà en mi,

qui topés un aloc de torrentera
o enmig d’un pedruscall, un romaní.

Més val, però, que a aquests bedolls s’acari
el meu esment, i a aquest boira’m somort

en els meus camins d’un temps, tothom pot trobar-hi
un àngel trist amb el seu glavi tort.

La figuera està molt alta,
Cabacés molt amagat,
La Bisbal, en una roca,
Margalef, en un forat.

A Tivissa, canten missa,
a Móra, canten l’aurora,

i en una vil·leta de masos,
jo hi tinc la festejadora.

A la Serra són serrans,
als Guiamets, ceballuts,
a Capçanes, bonicoi,

i a la Marça són saberuts.

Maria, si et vols casar,
no et casis a la Ribera,

que et faran menjar bajoques
i flors de carabassera.

A Tarroja, la gent boja,
a Cornudella, els macos,

i a Alforja, la flor del camp
mes d’alforja solament,

ni la vila ni la gent.
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LA CHALANA
MARIA GLORIA NADAL ALOY

Avui us vull explicar
un episodi molt curiós
que a la platja de Gijón

a mi em va passar.
Em treia l’arena del peus
quan ja anava cap a casa

a prop hi havia dos homes
que arreglaven una barca,
con no se’n podien sortir

un d’ells va exclamar:
“Collons amb la “chalana!”

em vaig apropar a ells,
a un el coneixia

perquè havíem estat veïns
i li vaig dir: “Les chalanes”

són al meu poble
i no les veig per aquí”.
Llavors em va explicar

que la “chalana” és una barca
petita i plana per a punts

de poc calat i al que treballa
amb ella li diuen el “chalanero”.

Li vaig dir: “És molt maca aquesta barca
doncs a mi m’agrada molt”,

i digué: “Les chalanes” totes són maques
també m’agraden a mi,

sobretot les “chalaneres”,
que em fan perdre el sentit.

Jo estic enamorat d’una “chalanerina”
que viu aquí a prop del mar”.

Jo li vaig dir: “tu tens una “chaladura”
però el teu pare et vol casar amb una que es diu Maria,

 la noia no es gaire maca,
però té una caseria”.

I em salta: “A aquesta no la vull
i la caseria tampoc.

Jo vull a la “chalanera”
que per a treballaR al mar

amb dues barques en tinc prou”.

LA VILLA DE JOVELLANOS
MARIA GLORIA NADAL ALOY

Llevo viviendo muchos años
en la villa marinera de Gijón.

Que tiene el barrio del Carmen
y el alto del infanzón.

El barrio de Cimadevilla
y el estadio del Molinón
donde juega el Sporting

en primera división.
Está la calle Corrida,
donde puedes pasear

y está la calle Los Moros,
en el centro de la ciudad.
El muro de San Lorenzo

con su playa hermosa y grande
y la Puerta de la Villa

donde nació Arturo Fernández.
El Botánico está precioso,
y el Acuario, no digamos,
y me siento muy orgullosa

de vivir en esta villa
de Gaspar Melchor de Jovellanos.
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LLORENÇ MATA I PONS
I LA FÀBRICA TÈXTIL (I de IV)

VICENT LLADONOSA GIRÓ

Com ja vaig comentar en una Cercavila anterior, l’an-
tiga fàbrica tèxtil de la Mata de Pinyana va ser iniciada 
pel senyor Pau Serra i Armengol nascut a Vilassar de Dalt 
(abans Sant Genís de Vilassar), constituint la societat J. 
Serra i Companyia.

Nota: Per a més informació consulteu el Cercavila número 
33, de juliol - setembre de 2006.

Avui donaré a conèixer els orígens de Llorenç Mata i 
Pons, iniciador de la societat Fàbriques de L. Mata i Pons 
i que anys més tard fou el nou propietari de «La fàbrica» 
pels problemes que va tenir amb el cobrament del cotó 
que subministrava a J. Serra i Companyia, empresa que 
també arrastrava deutes amb la seua família dels Serra 
Tauran.

Apunts genealògics de la família Mata

El dia 30 de juny de 1819 va ser batejat a la Parroquial 
Església de Sant Pere Apòstol, de la població de Reus del 
Camp, Arquebisbat de Tarragona Jacint Mata i Ambort, 
nascut el dia abans. Va ser el pare del Llorenç Mata i Pons. 

Els padrins paterns del Llorenç Mata i Pons eren 
Domènec Mata i Saltor, nascut a Ribes de Freser i Llúcia 
Ambort i Gispert, nascuda a Reus i casats a la mateixa 
població el 25 de març de 1814, on ell feia de comerciant. 

Abans del Jacint hi va haver una fi lla, Llúcia, traspas-
sada a Barcelona el 22 de juliol de 1823 amb poc més 
de sis anys.

La mare, Llúcia Ambort, va morir als 26 anys, això 
motiva al marit a tornar a casar-se amb Raimunda Ven-
drell, matrimoni del que hi va haver una fi lla i un fi ll, la 
primera traspassada amb menys de dos anys.1

Apunts genealògics de la família Pons

Paral·lelament, a Barcelona, i a l’any 1824, hi va haver 
el naixement de Margarida Pons i Clerch, futura mare 
del Llorenç Mata i Pons. Els padrins materns del Llorenç 

1 Arxius parroquials de Reus i Barcelona i arxiu municipal con-

temporani de Barcelona.

eren Llorenç Pons i Fo (menor) i Teresa Clerch i Gas tots 
dos fi lls de Das (Girona).

Nota: Hi havia un germà més gran del Llorenç Pons i Fo 
que es deia exactament igual i per això la distinció entre menor 
i major.

El Llorenç i la Teresa van casar-se a Barcelona el 4 de 
desembre de 1820 i del matrimoni van néixer, per ordre 
cronològic, Margarida, Dominga, Francesca, Llorenç, 
Rosa, Teresa i Josep.2

El Llorenç Pons i Fo (menor) va marxar, l’estiu de 
1854, de Barcelona a Vic per por d’agafar el còlera mor-
bo, pesta que en aquell moment hi havia a Barcelona; 
malauradament morirà a Vic el 7 de setembre de 1854 
d’aquell virus.3

El germà gran de la Margarida, Llorenç Pons i Clerch, 
oncle i padrí del Llorenç, va ser un dels personatges més 
representatius de la burgesia de la Barcelona del segle 
XIX, i un dels fundadors del Crèdit Mercantil; hi ha un 
carrer amb el seu nom, entre el carrer Tantarantana i 
Comerç quasi tocant al carrer Princesa; sembla que ell 
va donar uns terrenys a l’ajuntament de Barcelona en 
aquell indret.

El Llorenç Pons i Clerch va morir el 3 de març de 1909 
amb 79 anys a la Ronda de la Universitat, 22 de Barce-
lona, el funeral és va fer a l’església de Nostra Senyora 
de Betlem i l’enterrament va ser al Cementiri antic. A 
La Vanguardia del dijous 4 de març de 1909 hi trobem 
l’esquela de la fi gura 1.4

La família Mata i Pons

El 20 d’abril de 1841 el Jacint Mata i Ambort i la 

2 Arxius parroquials de Barcelona i arxiu municipal contemporani 

de Barcelona.

3 Arxiu Protocols Notarials Barcelona. Notari Josep Maria Marzolà 

i Ballesta. Manual de 1854. Escriptura 187.

4 Arxiu municipal contemporani de Barcelona. Hemeroteca de 

La Vanguardia.
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Margarida Pons i Clerch, tots dos solters, es van unir 
en matrimoni a Barcelona.

Els pares d’ell ja eren traspassats, mentre que els pa-
res de la Margarida diu que pertanyen a la parròquia de 
Santa Maria del Mar.

El Jacint i la Margarida van tenir tres fi lls. El més gran 
dels Mata i Pons, Joan, neix el 9 de juny de 1842 a les 
sis del matí, el segon, Pere, neix el 23 de març de 1845 
a la una de la matinada i el tercer, Llorenç, neix el 20 
d’abril de 1847 a les sis del matí.

Els tres germans Mata i Pons van néixer al carrer 
Montcada, 19, segon pis, de Barcelona, i en els tres casos 
diu que la professió del pare és comerciant.

Nota: Curiosament el museu Picasso està situat al carrer 
Montcada 15-19.

Al Llorenç Mata i Pons el van inscriure amb els noms 
de Llorenç, Francesc i Rafel i el bateig es va celebrar a 
la Parròquia de Santa Maria del Mar el dia 23 d’abril de 
1847.

El Joan i el Llorenç van anar sempre junts comercial-
ment fi ns al traspàs del primer al 1892. El segon fi ll Pere 
va morir amb poc més d’un any.5

5 Arxius parroquials de Barcelona i arxiu municipal contemporani 

de Barcelona.

El germanastre del Jacint, Joan Mata i Vendrell, és 
va casar amb la Francesca Pons i Clerch, germana de la 
Margarida, el 5 de març de 1852 a Barcelona. D’aquest 
matrimoni no hi van haver fi lls.

La Margarida, mare del Llorenç Mata i Pons, va morir 
el 24 de juliol de 1847 a Barcelona, uns tres mesos des-
prés de néixer aquell, mentre que el Jacint va morir l’11 
de gener de 1876 a Barcelona, i el seu funeral es va fer 
a Santa Maria del Mar el 26 del mateix mes.6

La família Mata i Julià

El Joan Mata i Pons, germà gran del nostre per-
sonatge Llorenç, es va casar el 28 de juliol de 1869 a 
Barcelona amb Joana Julià Clavell, nascuda a Barcelona 
el 18 de setembre de 1851. El matrimoni va tenir quatre 
nois, Pere Víctor, Alfred, Llorenç i Josep Maria i, una noia, 
Maria Mercè.

El primer fi ll, Pere Víctor Mata i Julià, va morir solter 
als 26 anys. El segon, Alfred Mata i Julià, es va casar amb 
Micaela (Miquelina) Milà Camps de la família Milà, pro-
pietària de La Pedrera (passeig de Gràcia de Barcelona), 
i d’aquest matrimoni hi van haver tres nois i una noia. 

El tercer fi ll, Llorenç Mata i Julià, es va casar en pri-
meres núpcies amb Berta Roebelen Mehltretter, d’origen 
suís i en segones amb Hertha Conzelman Tafel d’origen 
alemany. Del primer matrimoni van néixer un noi i dues 
noies.

Nota: A La Vanguardia del 10 de gener de 1898 s’informa 
que al Pere Víctor Mata i Julià li van donar el títol d’enginyer 
químic i un any més tard el d’enginyer mecànic. Lamentable-
ment al mateix diari del 6 de juny de 1898 hi diu que el dia 
abans van celebrar-se els funerals per la seva ànima a l’església 
de Nta. Sra. de Betlem de Barcelona.

El Josep Maria Mata i Julià, quart fi ll, es va casar amb 
Rosa Coll Castell el 28 d’abril de 1919 a Barcelona. Van 
tenir tres nois i tres noies, i el gran Josep Maria Mata i 
Coll era el gerent de “La Fàbrica” al moment de tancar-la.

Malauradament la Rosa Coll Castell va morir en el 
tràgic accident d’aviació de 1965 a l’aeroport de Los 
Rodeos de l’illa de Tenerife.

Finalment la fi lla petita Maria Mercè Mata i Julià es 
va casar amb el gran industrial del sector tèxtil cotoner 
Eusebi Bertrand i Serra. D’aquest matrimoni hi van haver 

6 Arxius parroquials de Barcelona i arxiu municipal contemporani 

de Barcelona.

Figura 1. Esquela del traspàs de Llorenç Pons i Clerch germà 
de la mare del Llorenç Mata i Pons.
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4 nois i 3 noies. La Maria Mercè va morir jove, el 7 d’oc-
tubre de 1918 als 32 anys, a Puigcerdà, i a la seva esquela 
de La Vanguardia del dia següent, a part de la família és 
fa referència també a les cases M. Bertrand e Hijo, Josep 
Maria Mata i la raó social Fàbriques de L. Mata Pons.

El Joan Mata i Pons va morir a Barcelona el 30 de 
juny de 1892. A l’esquela de La Vanguardia del mateix 
dia és diu que la casa mortuòria és al carrer Montcada, 

18, el funeral a Santa Maria del Mar i l’enterrament al 
cementiri Nou.7

(Continuarà al proper Cercavila)

7 Arxius parroquials de Barcelona i arxiu municipal contemporani 

de Barcelona.

LES ANTIGUES BASSES 
D’ALGUAIRE (7)

PERE TERRADO TERRADO

La Bassa de la Teula

Començarem en negatiu, dient d’entrada que no 
sabem perquè s’emprà la denominació de ‘la Teula’ per 
designar el nom d’aquesta bassa. Com a mera hipòtesi 
comentarem que el nom podria provenir del sistema de 
captació de l’aigua del braçal, ja que antany s’empraven, 
per a la conducció d’hídrics i altres líquids, diversos tipus 
de teules anomenades: teula de canal, teula de font, 
teula de canó, etc.

Aquesta bassa era situada al camí de la Portella, bai-
xant a mà esquerra, damunt i tocant del braçal Major, ja 
que entre la bassa i el braçal només hi havia un carreró. 
Al costat de migdia tocava amb el mencionat camí. Per 
fer-ho més fàcil era on actualment hi ha les Piscines Muni-
cipals a la part de la parcel·la més propera al braçal Major.

Afegim que aquesta bassa tot i ésser en terra de secà 
–ja hem dit que era damunt del braçal Major–, s’alimen-
tava del mateix braçal Major ja que en quedava una mica 
més fonda, on fent-hi una petita parada pujava l’aigua 
del braçal per omplir la bassa.

La bassa de la Teula, també era, o s’hi va fer, un 
abeurador d’animals amb el mateix nom: l’abeurador 
de la Bassa de la Teula. L’abeurador es va construir fent 
un dic dins de la bassa, per tal que per un costat quedés 
sense aigua per poder-hi entrar els animals, i per l’altre 
costat, l’aigua quedés més alta i facilitar-ne l’abeuratge. 
La part seca del dic de l’abeurador anava paral·lel i tocant 
a l’esmentat camí.

Cal dir que aquesta bassa era de propietat municipal, 
la qual, és molt probable que no fos desamortitzada per 
la seva necessària funció d’abeurador dels animals, el 
qual perdurà fi ns ben avançat el segle XX.

N’hem trobat la primera referència, en data 
17-12-1780, al contracte d’arrendament del Pou del Gel, 
on s’establí que l’arrendatari podia treure el gel que es 
fes a la bassa de la Teula, entre altres basses. El contracte 
el signà Francesc Boira i Nadal, diputat, comissionat per 
l’Ajuntament d’Alguaire, format per Erasme Sabater, 
batlle, Josep Banyeres i Giró, Sadurní Jofre i Faust Farreny, 
regidors, Francesc Boira i Nadal, i Josep Bach, diputats, 
i Francesc Bohil, síndic personer, absent Isidre Fortuny, 
síndic procurador, arrendà a Josep Dachs, constructor 
de cases, el Pou del Gel del qual foren fi adors: Sadurní 
Guàrdia, pagès, i Josep Mola, fabricant de cases; portà 
a terme la subhasta el corredor Josep Pujades i en foren 
testimonis: Francesc Solanes i Jaume Sagarra, pagesos. 
(ACN FN Reg. 851, f. 215v).

La bassa de la Teula serví de punt de referència 
per establir els límits per on podia pasturar el bestiar 
al contracte d’arrendament de les herbes del seca del 
dia 6-11-1789, el qual diu que Miquel Puiggròs, síndic 
procurador, comissionat per l’Ajuntament d’Alguaire, 
arrendà a Joan Oliva, negociant, les herbes del secà de 
la partida de Pinyana del terme de la vila d’Alguaire, des 
del vessant de la serra de la partida de Pinyana en avall, 
que afrontava a sol ixent part amb l’horta d’Alguaire i 
part amb el terme de Vilanova de Segrià, a migdia amb 
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el terme de Tabac, a ponent de la punta de la serra en 
amunt i a tramuntana amb la carretera contigua a l’er-
mita de Sant Sebastià baixant per la carretera de davall 
del Molí de l’Oli (l’actual avinguda de Jaume Nadal), 
carretera avall fi ns a la bassa de la Teula; actuà de fi ador: 
Francesc Moix, pagès, i en foren testimonis: Jaume Arjó, 
apotecari, i Vicent Ribé i Francesch, escrivent, (ACN FN 
Reg. 859, f. 213r).

També s’empra aquesta bassa per denominar les 
terres de la seva rodalia com a partida. Vegem-ho: en 
data 4-12-1834, P aula Escolà, vídua de Josep Gonzàlez i 
Monner, feu inventari dels béns que foren del seu difunt 
marit. Entre les 37 propietats que deixà, hi havia una 
peça de terra de 2 jornals i 6 porques situada a l’horta a 
la partida de la Bassa de la Teula, que afrontava a sol 
ixent amb el Dr. Tomàs Palmés, metge, a migdia amb 
Anton Biel, amb Josep Sebidó i amb Armengol Banyeres, 
a ponent amb el braçal Major i a tramuntana amb Faust 
Domingo; (ACN FN Reg. 898, f. 42v).

De fet, aquesta, no era una sola bassa sinó que eren 
dues basses tocant una de l’altra però que es comunicaven. 
Recordem que eren plenes de bova, amb una 
densitat tal que era difícil de penetrar-hi, a 
les quals, a més de granotes de tota mida, 
s’hi criava alguna gallineta d’aigua –a la foto 
de dalt, extreta de la Wikipedia, en podem 
veure un exemplar– també és ano-
menada polla d’aigua, segurament 
de l’espècie (Gallinula chloropus). 
També hi havia altres ocells més 
petits que hi niaven. La necessitat 
de supervivència, en la famolenca 
dècada de 1940, les feu desaparèixer.

S’aprofi tava d’aquestes grans basses la bova o boga, 
encara avui persisteix la feina manufacturera, no a Al-
guaire, derivada d’aquesta matèria prima, que era espe-
cialment emprada pels cadiraires, amb la qual es feien 
i es fan culs de cadires, bancs i butaques, algunes amb 
el corresponent respatller també de bova; tamborets, 
reclinatoris, etc.

La Bassa de la Llombarda
El nom d’aquesta bassa sens dubte prové del llinatge 

Llombart, que amb correcció ortogràfi ca hauria d’ésser 
Llombard. Cognom que existia a Alguaire des de temps 
antic, atès que ja l’any 1616 hi existia un Pere Llombart 
(AMMA A-2, C-1, L-4, f. 85). En català, llombard, entre 
altres accepcions, designa el gentilici d’algú procedent 
de la Llombardia (Itàlia). Cognom que seguint el costum 
de l’època se solia feminitzar quan s’aplicava a una dona. 
Per tant, és molt probable que fos una pubilla Llombard 
qui la va fer construir o que en tenia la propietat inicial. 

Desconeixem l’ús a què es destinava aquesta bassa, 
però podria ser que fos una de les moltes basses que 
aleshores hi havia per a estovar el cànem o el lli.

La ubicació d’aquesta bassa, per les afrontacions 
que hem trobat (ACN FN Reg. 898, f. 42v), era situada 
damunt del braçal Major, en aquell temps terra de secà, 
tocant una peça de terra del camí de Ratera, baixant pel 
camí a mà dreta, camí que aleshores també s’anomenava 
camí del Pont del Molí Joans, o Molijoans, si més no, fi ns 
a la Segla o canal de Pinyana. El pont era el pont de la 
Segla i el Molí Joans, era el molí del qual posteriorment 
s’aprofi tà el salt de l’aigua per fer-hi la central hidroelèc-
trica, actualment desapareguda.

Inicialment, aquesta bassa no devia d’ésser gaire gran 
ja que l’hem trobada anomenada amb el diminutiu de 
basseta de la Llombarda, quan en data 29-5-1795, Vi-
cent Gonzàlez, que vivia a la Plaça, va fer testament en 
el qual nomenà marmessora la seva muller Maria i en el 
qual llegà al seu fi ll Francesc, entre altres béns, una peça 
de terra de 7 quarteres de sembradura de blat situada 
al secà a la partida de la basseta de la Llombarda, que 
afrontava amb terres de Francesc Moix (ACN FN Reg. 
865, f. 88r).

Posteriorment la trobem anomenada com a bassa, 
sense diminutiu, és possible que l’haguessin engrandit. 
N’hem trobat la referència en data 12-3-1832, quan Josep 
Banyeres i Corberó i Josep Mateu i Abiega, pagesos, i el 
Dr. Tomàs Palmés, com a àrbitres i amigables compo-
nedors per al repartiment dels béns que foren Francesc 
Solanes entre els seus hereus i nomenats pels mateixos 

Gallineta d’aigua (foto extreta d’Internet).
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hereus: Maria Morancho, vídua de Pere Solanes, com a 
usufructuària, i Ramon Cucurull, com a tutor i curador 
de Francesc Solanes i Morancho, fi ll de dits Pere i Maria, 
d’una part; d’altra part Josep Solanes; i d’altra part Faust 
Roig i Lladonosa i Maria Solanes, cònjuges. A aquests 
darrers entre altres propietats els correspongué: la meitat 
de la peça de terra de l’era d’extensió 14 porques i mitja, 
que afrontava a orient amb el braçal Major i amb la bassa 
de la Llombarda, a migdia amb terres dels hereus de 
Pere Solanes i de la usufructuària, a ponent amb Francesc 
Gelet i a tramuntana amb el camí del Pont del Molí Joans 
(ACN FN Reg. 967, f. 26v).

Per acabar, mencionarem que també fou punt de 
referència per donar nom a les terres del seu voltant 
denominant-les com a partida, encara que a l’exemple 

de què disposem omet el nom de bassa i resta com a 
partida de la Llombarda, vegem-ho.

En data 4-12-1834, Paula Escolà, vídua de Josep Gon-
zàlez i Monner, feu inventari dels béns que foren del seu 
difunt marit, entre les trenta-set propietats que deixà, hi 
havia una peça de terra de 3 porques situada al secà a la 
partida de la Llombarda, que afrontava a sol ixent amb 
el braçal Major, a migdia amb Francesc Boira i a ponent i 
tramuntana amb Faust Roig, (ACN FN Reg. 898, f. 42v). 

Desplegament de les abreviatures:

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

AMMA A-, C-, L-, f. = Arxiu del Monestir de la Mare de Déu 
d’Alguaire, Arxiu, Capsa, Llibre, foli.

RECORDEU QUAN…
…ALGUAIRE ERA ANARQUISTA

PILAR PELEGRÍ TERRADO
MESTRA I LLICENCIADA EN HISTÒRIA

Us proposo fer un viatge en el temps i situar-nos a la 
plaça en un moment del vespre de fa cent anys. Allà en 
un racó, hi podríem trobar un home ja de mitjana edat, 
parlant a un grup de joves que somien canviar el poble a 

qui els explica com ha-
via conegut Anselmo 
Lorenzo, com arreu 
del país els anarquistes 
es reunien d’amagat 
i preparaven accions 
per fer del món un lloc 
més just per a tothom, 
on s’acabarà amb la 
monarquia, es posarà 
fi al caciquisme de 
terratinents i propieta-
ris, i on es liquidarà el 
poder secular del cam-
panar. Evidentment, 

seria utòpic que això es pogués fer comptant amb el 
beneplàcit dels poderosos, per això caldria una revolució 
i caldria estar preparat per dur-la endavant.

Aquest home era Fausto Domingo Gelet, el Faustet, 
un vell anarquista, un tolstoià pur, ateu, encara que tolerava 
que la seva dona anés a missa i al qual la Guàrdia Civil el 
feia responsable de tots els desordres laborals perquè, segons 
deien els agents, era el promotor de totes les revoltes que 
tenien lloc a la província.1 En ell podríem exemplifi car el 
creixement que la CNT tingué a Alguaire durant el primer 
terç del segle XX i al que posà fi  la violència franquista 
instaurada des del cop d’estat fracassat del 17 de juliol 
de 1936.

1  BROTO, César; BERGÉS Miquel A.”La Lleida anarquista… Me-
mòries d’un militant de la CNT durant la República, la guerra civil 
i el franquisme”. Pagès editors. Col·lecció Guimet 2006, pp 66-67

Ermita del Merli
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Llegint el consell de guerra que se li fa acabada la 
guerra civil veiem que se l’acusa de ser un “elemento 
extremista, representante y propagandista, desde su juven-
tud de las ideas anarquistas; fundador de la FAI y elemento 
creador de todos los revolucionarios reuniendo a los jóvenes 
de la localidad y propagando sus doctrinas para conseguir 
adeptos”.2

Se l’acusa també de ser incitador dels successos revo-
lucionaris ocorreguts al juliol de 1936 a Alguaire que van 
causar la mort de 14 persones i la crema de l’església de 
Sant Sadurní, el saqueig de les ermites de Sant Sebastià i 
de la Mare de Déu del Merli, a més dels arxius parroquial 
i municipal. Però l’acusació també inclou el ser part acti-
va en els desenvolupament dels fets del 6 d’octubre de 
1934. Fets que l’havien portat a la presó i li van valer un 
consell de guerra, a l’igual que a la resta de l’ajuntament 
elegit el gener d’aquell mateix any, i del qual tots ells van 
ser declarats innocents.

Fausto Gelet havia nascut a Alguaire el 1867 i per això 
malgrat haver-se’l condemnat a mort acusat de subleva-
ció, en el Consell de Guerra que se li fa el juliol de 1939, 
condemna que havia quedat reduïda a 20 anys de presó 
menor, se’l deixa en llibertat per ser septuagenari el 1943; 
era una d’aquelles gràcies que el Caudillo solia concedir 
per tal de buidar aquelles presons que ell mateix s’havia 
cuidat d’omplir prèviament. Això sí, se li prohibeix tornar 
a Alguaire, fi xant aleshores la seva residència a Rosselló. 

Un dels moments més determinants de l’anarquisme a 
Alguaire fou l’establert amb la Col·lectivitat, de la qual ja 
se’n parla en un article anterior del Cercavila.3 Un article 
signat amb el pseudònim de “El Duende Rojo” al diari 
Acracia4, òrgan de la CNT ens informa de com funcionava 
cap a fi nals de 1937 quan com a molts pobles a partir 
dels esdeveniments del maig d’aquell any s’havien fet 
encara més palesos els confl ictes entre els partits que 
havien donat suport a la revolució.

“Para su servicio tienen colectivizado talleres de herrería 
y carrocería, de jabón, de electricidad, molino para el aceite 
y para el pan, barbería taller de ropas y calzado, dos cafés 

2  AHL- Expedients de presons (expedient, 905369)

3  LLADONOSA, V : Cercavila, núm 55. pp 15.19. Aquest article 
inclou una fi txa amb les terres i altres bens immobles inclosos en 
la Col·lectivitat.

4  Acracia, 16 de novembre de 1937, p.3

colectivizados y también espectáculos públicos. Poseen una 
cooperativa de consumo, con sus secciones de panadería, 
carnicería, tejidos y calzados. Pero lo que más maravilla es 
que allí no tiene valor el dinero y todo se hace mediante 
vales controlados por la administrativa de la colectividad.

No existe lo que pudiéramos llamar salario. Sencillamen-
te, hermoso. A cada familia de los colectivistas se le satisface 
sus necesidades. Admirable. Todos tienen los mismos debe-
res, pero también los mismos derechos. Y porque me parece 
que es una de las colectividades que se desenvuelve en su 
interior bien, con arreglo a nuestros principios, es por lo que 
creo yo, que ha de tener más enemigos que otra cualquiera 
colectividad, que no esté tan comunizada.

Les faltan brazos y les sobra tierras. He aquí un proble-
ma. ¿No podrían otras colectividades, donde tengan sobra-
dos brazos, mandárselos a los compañeros de Alguaire? Sí.

Yo les aconsejo que siembren toda la huerta, que no 
dejen un pedazo de tierra sin cultivar y que pidan ayuda 
a los múltiples refugiados que no hacen nada en todo el 
santo día.

Hay que crear la sección de avicultura, que os daría un 
gran resultado, y la sección de cunicultura, porque donde 
hay huertas se pueden con facilidad dedicarse a la cría de 
conejos, que también rinden mucho.

Ya hicimos una llamada en nuestro diario contra los 
saboteadores de nuestra lucha, llámense como se llamen y 
disfrácense con el nombre que quieran, el que nos sabotee, 
es un traidor a nuestra lucha y sabemos cómo hemos de 
tratar a los traidores.

No querer sembrar las tierras, no querer emplear abo-
nos minerales, para que produzcan más y mejor y tener 
los ganados encerrados en las cuadras mientras los demás 
carecen de ellos para trabajar, es un sabotaje escandaloso 
que no se puede permitir.

Entre los proyectos que tienen en cartera estos buenos 
compañeros, fi guran la creación de escuelas racionalistas 
y el montar una biblioteca para sus asociados.

El Sindicato es uno de los más grandes de los pueblos.”

Crida l’atenció que es tingui projectat establir una 
escola racionalista quan entre 1933 i 1936, just fi ns al 
començament de la guerra civil n’havia funcionat una, la 
Escuela Racionalista Luz, establerta per Francesc Piquer, 
un mestre racionalista format en el Liceu Escolar de 
Frederic Godàs i Legido, i un dels mestres que ha deixat 
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més empremta en tota una generació d’alguairencs i 
alguairenques que hi van assistir; però Francesc Piquer 
havia marxat del poble tot just iniciada la revolució per 
fer-se càrrec de la Segona Columna de Milícies, la co-
lumna del POUM.

Francesc Piquer havia arribat al poble cridat per un 
grup d’anarquistes que desitjaven donar als seus fi lls i 
fi lles una educació diferent a la que s’oferia en aquells 
moments a les escoles nacionals. El grup anarquista du-
rant els anys de la Segona República estava format tant 
per petits pagesos i jornalers com per treballadors de la 
fàbrica i a més de sumar-se a vagues d’abast nacional 
des de 1931 havien participat en actes com l’assalt a la 
caserna de Lleida el gener de 1933.5

Però seria una equivocació pensar que l’anarquisme 
apareix a Alguaire amb la Segona República. Tomàs 
Pàmies a Testament a Praga6 diu fent referència als 
confl ictes de 1922 “Jo he dit que érem de la CNT, però ho 
érem d’una manera molt especial… No era doncs, estrany 
que els cenetistes de Balaguer fóssim el trencaclosques dels 
uns i dels altres (es refereix als anarquistes i als marxistes), 
sobretot perquè ens bellugàvem per tota la comarca, teníem 
infl uència a Almenar, Alguaire, i altres pobles”.

Les notícies de vagues a la fàbrica apareixen des de 
1902,quan es produeix, possiblement, la primera vaga 
important a nivell de les terres de Ponent per demanar 
la reducció d’horari a les nou hores diàries, ja que l’atu-
rada parcial de la fàbrica es va mantenir des d’agost fi ns 
desembre. També els pagesos alguairencs participen 
en actes com el míting de la Federació Local Obrera als 
Camps Elisis de 1903.

5  BROTO, César; BERGÉS Miquel A. 2006, Ibidem, p 73

6  PAMIES, T i PAMIES, T: Testament a Praga , ed. Des-
tino,1971, p. 100

I és que les forces anarquistes arrelaren entre les mas-
ses obreres i camperoles del camp català, tenint especial 
importància en pobles com Alguaire, Juncosa, La Pobla 
de Cérvoles o Cervià.

Històries com la del Faustet i els anarquistes d’Alguaire 
no haurien de caure en l’oblit. I d’això se n’ocupa la me-
mòria històrica. Defi nida a l’enciclopèdia catalana com 
a conjunt de mesures de foment del coneixement del 
passat i de reconeixement d’aquelles persones que durant 
la Guerra Civil Espanyola o la dictadura franquista patiren 
actes injustos per motius polítics, ideològics o religiosos. 

A Catalunya, la Llei del Parlament 13/2007, de 31 
d’octubre, creà el Memorial Democràtic, institució de la 
Generalitat de Catalunya que té per missió la recuperació, 
la commemoració i el foment de la memòria democràtica 
a Catalunya (1931-1980).

El Memorial Democràtic rememora la lluita antifran-
quista i la transició a la democràcia fi ns a les primeres 
eleccions al Parlament de Catalunya. Posa al centre de la 
seva activitat la dignitat de la persona, els valors demo-
cràtics i el respecte pels drets humans perquè la barbàrie 
no es torni a repetir ni aquí ni enlloc.

Al Memorial Democràtic hi treballen arqueòlegs, his-
toriadors, documentalistes… que s’encarreguen de dur 
a terme excavacions, localització i classifi cació de fosses, 
identifi cació de restes, reculls històrics, etc. Per això te-
nen eines i recursos, com el banc d’ADN de familiars de 
persones desaparegudes, o els expedients de consells de 
guerra que es conserven al Tribunal Militar Tercer. Per 
saber-ne més sobre la seva tasca, les exposicions que 
organitzen, les seves activitats tenen una web superxula: 
memoria.gencat.

I fi nalment, nosaltres què podem fer per mantenir 
viva la memòria democràtica? A les Terres de Ponent hem 
organitzat una Coordinadora que pretén coordinar en 
un calendari conjunt tots els actes que en la promoció i 
difusió d’aquesta memòria fan les entitats i institucions 
memorialístiques del territori. Us convidem a participar-hi 
i aportar el vostre granet de sorra! Si voleu seguir-nos 
per xarxes, tenim Twitter @MhPonent i Facebook: Co-
ordinadora Mh ponent

PS: Esperem que la COVID aviat ens deixi organitzar 
de nou actes, jornades i trobades per continuar fent la 
nostra tasca.

Imatge 2 Memorial Democràtic
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Degut a la situació que estem 
vivint i amb la nova normalitat, des 
de l’Ajuntament vam haver de pren-
dre algunes mesures de seguretat 
i higiene específiques en diferents 
espais municipals. En concret a les 
piscines, s’han instal·lat dutxes a 
l’exterior, no hi ha hamaques d’ús 
públic, hi ha indicacions d’entrada 
i sortida i s’han senyalat també les 
places per a cada persona o grup 
familiar, així com les mesures ne-
cessàries de neteja al bar. A més, 
es recomanava treure l’abonament 
per evitar aglomeracions a l’entrada 
del recinte.

A les oficines de l’Ajuntament, 
al consultori mèdic, i a la bibliote-
ca, s’han instal·lat unes mampares 
protectores i s’ha posat a disposició 
dels usuaris dispensadors de gel hi-
droalcohòlic. Els dos últims a més, 
només atenen amb cita prèvia.

Per tal de continuar donant els 
serveis al municipi, s’estan habilitant 
amb totes les mesures de seguretat i 
higiene el camp de futbol municipal, 
l’escola de música i el poliesportiu 
per poder començar les activitats 
i entrenaments sempre sota les 
mesures de seguretat, restriccions 
d’aforament i dotant tots els recintes 
de cartells informatius i termòmetres 
per prendre la temperatura abans 
d’accedir als recintes.

Esperem que ben aviat es puguin 
anar flexibilitzant aquestes mesures.

MESURES PREVENTIVES
CARME CAMBRAY BOIRA

REGIDORIA DE MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Mampares de protecció a la 
recepció del Consultori mèdic
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L’Ajuntament d’Alguaire va cancel·lar els actes de la 
Fira de Maig 2020, com sabeu, degut al confinament a 
causa del COVID-19. Es van suspendre totes les activitats, 
excepte el Concurs de pintura ràpida, un acte que havia 
de fer-se a l’aire lliure i on s’havia de participar de manera 
individual, seguint unes normes de prevenció sanitàries i 
de seguretat. La Regidoria de Cultura està molt satisfeta 
de la participació i va determinar els següents premis: 

• Categoria adults: Francesc Mayench 1r premi 

2n Premi A: Montserrat Font
2n Premi B: Laura Pasqual

• Categoria infantil: 1r premi Gerber Magrí

2n Premi: Desert

Premi de participació a: Esther Melgosa, Noel Farran, 
Ona Salvia, Duna Magrí, Maria Erill, Duna Nogueras i 
Cèlia Nogueras.

Els premis eren econòmics però també hi va haver 
vals amb material plàstic i escolar a bescanviar en dos 
negocis locals per donar suport al comerç del nostre 
poble. Enhorabona a tots i totes!

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA  
FIRA DE MAIG 2020

ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA

A la imatge, el jurat del concurs, els regidors Elvira Larrégula, Josep A. Bonet i l’artista local, Magda Serrando.
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JA ES POT JUGAR A TENNIS TAULA 
A ALGUAIRE

PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

L’any 2009, només el 50’5% dels joves menors de 
16 anys practicaven regularment esport. Avui, ho fa 
més del 72%, però cal seguir implicant-nos en el foment 
de l’activitat física entre els nostres joves, amb especial 
atenció amb les noies.

Per això quan va arribar a les meves mans la proposta 
de comprar una taula de ping-pong de seguida em va 
semblar molt interessant.

L’Àlex Necula es va encarregar de recollir signatures 
dels seus companys/es i amics/gues per aconseguir 
aquest propòsit i va portar aquesta sol·licitud a l’ajun-
tament. La taula es va instal·lar a l’entrada del pavelló 
municipal i ja es pot utilitzar sempre que es vulgui.

El tennis de taula (o ping-pong) és un esport de 
raqueta que enfronta dos jugadors, o dues parelles de 
jugadors, posats cadascun a banda i banda d’una taula 
dividida transversalment a la meitat per una xarxa. Es 
tracta de colpejar la pilota amb una raqueta per fer-la 
passar per damunt de la xarxa, fent que boti al camp 
contrari, i de manera que l’adversari no pugui tornar-la. 

Cal seguir implicant-nos en el foment de l’activitat 
física entre els nostres joves, hem d’integrar la pràctica 
esportiva com a quelcom vinculat a la salut i el rendi-
ment cognitiu i hem d’intentar que l’entorn familiar sigui 
coherent amb una vida activa i fomentar el gaudiment 
de l’activitat física.
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SANT JOAN 2020: REBUDA DE LA 
FLAMA DEL CANIGÓ DUTA PEL 

CLUB CICLISTA D’ALGUAIRE
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

La matinada del 22 al 23 de juny, al cim del Canigó, 
cada any es renova la “Flama del Canigó”. El cap de 
setmana abans de Sant Joan, un grup d’homes i dones 
fan l’ascensió a la pica amb llenya que porten dels seus 
pobles, viles i ciutats. Allí l’apilen esperant l’arribada de 
la nit del 22 al 23 de juny.

El dia 22 juny, l’associació Flama del Canigó d’Iguala-
da i Òmnium Cultural recullen el foc que ha estat reservat 
al Castellet d’un any per l’altre i pugen muntanya amunt 
fins al cim. Allà, acompanyats per molts membres dels 
equips de foc, se celebra la renovació de la Flama. El foc 
vell encén el foc nou i, a partir de la mitja nit es baixa 
la Flama i així comença la distribució del foc per tots els 
racons dels Països Catalans. Aquesta trobada es coneix 
amb el nom de la Regeneració i finalitzarà amb la flama 
altra vegada al Castellet de Perpinyà fins al proper any.

El Club Ciclista Alguaire, el dia 23 de juny té les atri-
bucions d’un equip de foc, que transporta la Flama del 
Canigó fins a Alguaire i també d’altres poblacions.

El context actual provocat per la pandèmia del co-
ronavirus ha fet que la recollida de la Flama hagi seguit 
un itinerari adaptat, diferent dels altres anys i garantint 
totes les mesures de seguretat.

El Club Ciclista va sortir a les 8:00 del matí d’Alguaire, 
van anar cap Albe-
sa on van recollir 
més integrants del 
grup i a l’arribar a 
Balaguer van com-
pletar l’equip de 
16 ciclistes. Es van 
dirigir cap a Ponts 
passant per Mont-
gai i Agramunt.

Els 5 “suppor-
ters” amb dos cot-
xes i una moto els 

esperaven allí. El Club Atlètic Xafatolls els van passar la 
flama, van dinar allí i juntament amb els “supporters” 
van iniciar la baixada amb la moto i un cotxe davant i 
l’altre cotxe al darrere. Durant el recorregut van deixar la 
Flama a Balaguer, Algerri, Alfarràs, Almenar, Alguaire (els 
de la Mata de Pinyana van pujar a recollir-la), La Portella 
i finalment a Albesa.

El consistori, representants de la Mata de Pinyana i 
ciutadania en general vam rebre La Flama al davant de 
l’ajuntament i l’alcalde el Sr. Antoni Perea va llegir el 
manifest.

Malgrat les dificultats, d’aquesta situació adversa i 
plena d’incerteses una petita gran xarxa col·lectiva fa 
possible, també aquest any, que la flama que es regenera 
al cim del Canigó arribi a tots els indrets de casa nostra. 

Cada població organitza la rebuda de la Flama a la 
seva manera, però 
compartint uns 
elements comuns: 
La Flama és l’essèn-
cia d’aquesta cele-
bració. Arriba a les 
poblacions en tor-
xes o quinqués, i es 
diposita en gresols 
abans d’encendre 
les respectives fo-
gueres. S’apaga en 
acabar-se la revet-
lla. Aquest any no 
hem pogut gaudir 
de la festa en tota 
la seva essència, 
esperem que el 
proper Sant Joan 
les circumstàncies 
permetin una festa 
més lluïda.
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Amb la finalitat de donar un servei més al poble i 
en compliment de la Llei de Protecció d’animals, des 
de l’Ajuntament d’Alguaire el passat dia 18 de juliol del 
2020 es va realitzar la 4a Campanya de Xipatge, Vacu-
nació i Cens d’Animals de Companyia (gats, gossos i 
fures) a Alguaire. És va realitzar a l’espai municipal de la 
deixalleria on hi roman ubicat el Refugi Municipal dels 
animals trobats al municipi.

La campanya volem que sigui el més CÒMODA i el 
més ECONÒMICA possible, per això és fa en un espai 
municipal per tal d’evitar el trasllat de l’animal fora del 
municipi i a uns preus el més reduïts possible. CENSAR el 
vostre animal de companyia és GRATUÏT i OBLIGATORI, 
però no és pot censar si abans no està identificat amb xip. 

Identificar amb XIP té un munt d’avantatges:

Complim el que la llei indica.

Quan un animal està identificat és més fàcil, si es perd, 
que torni amb la família, per tant, el protegim millor.

Donem dignitat al nostre animal, ja que el xip es com 
el seu DNI.

Des de l’Ajuntament també volem destacar la impor-
tància d’ESTERILITZAR els nostres animals de companyia 
per tal d’evitar les cadellades no desitjades i l’abandona-

ment de cadells. Tot 
i que aquest és el 4t 
any que es realitza la 
campanya i les reite-
rades campanyes de 
conscienciació de 
la tinença respon-
sable d’animals de 
companyia, seguim 
trobant una gran 
quantitat d’animals 
abandonat s  pe l 
poble i cadellades 
senceres de 5 a 6 ca-
dells tirats a la segla, 
pels camins, etc.

Fins a dia d’avui 
s’han trobat uns 26 

gossos, dels quals 2 tenien propietari, encara que no 
portaven xip i se’ls ha tornat després d’identificar-los 
amb xip, i la resta de 24 gossos són animals abandonats.

Identificar amb xip i censar els animals de companyia 
és obligatori per llei (art. 15.1 i 14.3 DL2/2008) i segons 
l’ordenança municipal (núm. Registre 822 del BOP títol 
II, capítol III, article 15b i 15c), estant sancionat si no es 
compleix.

Sigues responsable: identifica amb xip, vacuna, 
esterilitza i censa el teu animal de companyia.

CAMPANYA DE XIPATGE, VACUNA I 
CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA 2020

CARME CAMBRAY BOIRA
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
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EL PUBILLATGE 2019-2020:  
“PUBILLATGE DE LA COVID”

PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

La crisi sanitària derivada de la Covid-19, acompanya-
da d’una crisi econòmica i social ha fet repensar moltes 
activitats culturals, festives i de lleure, i el pubillatge 
també s’ha vist arrossegat per aquesta situació.

Les pubilles i hereus escollits a la Festa Major de 2019 
no han pogut gaudir del seu any de vigència com per-
toca, no s’han pogut realitzar tots els actes previstos on 
calia la seva presència.

La situació provocada pel coronavirus ha afectat de 
ple el món de la festa i les tradicions i ara al setembre les 
pubilles i els hereus ja acaben el seu mandat.

No podran tenir el registre de fotografies recopilant 

totes les seves assistències als diferents actes de la Fira 
(Missa Major, ballada de sardanes, concert i ball de tar-
da…), presència al Premi Lladonosa, sortida a Buxanda, 
ofrena a la Mare de Déu del Merli i diferents trobades 
de pubillatge arreu de Catalunya. Per això, aquest article 
intenta ser un reconeixement a la seva disponibilitat en 
col·laborar en diferents alternatives proposades.

Encantada de tractar amb tots vosaltres i les vostres 
famílies. Moltes gràcies: Núria Pociello, Àlex Bañeres, 
Clàudia Gràcia, Eudald Roig, Cristina Alcalà, Arnau Canal, 
Jana Torrelles, Roger Batet, Ares Moix, Alan Jofre, Ivette 
Martínez i Gabriel Farreny.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

SERVEIS A LA NOSTRA 
BIBLIOTECA

Moltes biblioteques ens hem vist obligades a tancar 
temporalment o a reduir els nostres serveis al mínim 
per contribuir a limitar la propagació de la COVID-19. 
La nostra biblioteca també ha estat una d’elles. El dia 1 
de juny vam reprendre l’activitat amb les mesures sani-
tàries i d’higiene que van considerar-se necessàries per 
reobrir l’espai amb garanties i poder brindar l’accés a la 
informació sense comprometre la seguretat dels usuaris 
i usuàries.

La pandèmia, ha estat un daltabaix per a tothom, 
a nivell personal, familiar i social i ho ha fet de manera 

mundial. Davant d’aquesta situació, les biblioteques ens 
hem mobilitzat. Des del nostre espai intentem disposar 
de col·leccions actualitzades amb informació valuosa i 
fiable per tal de proveir a la gent d’una font en la qual 
puguin confiar. A més, des del Servei de Biblioteques, s’ha 
reforçat la plataforma d’Ebiblio i els préstecs online han 
crescut un 300%. A la nostra biblioteca hem estat al dia 
de les novetats i peticions que s’han fet i creiem, que les 
hem satisfet en gairebé el 100% dels casos.

La represa de la nova normalitat ens ha reportat 
moltíssima feina, primer per preparar un protocol sobre 

com i en quines condicions 
reobrir la biblioteca. Una de 
les mesures incloïa la qua-
rantena dels documents re-
tornats, la seva desinfecció 
passats 14 dies i posterior 
col·locació pel préstec. Al 
mes de juliol aquest termini 
va passar a una quarantena 
de 48 h. A més, hem de 
dir que l’activitat aquests 
mesos s’ha intensificat. Tot 
i que l’accés mitjançant cita 
prèvia assegura trobar poca 
gent o ningú a la biblioteca, 
hem tingut molt moviment 
d’usuaris. Això ens satisfà i 
des d’aquí, hem de dir que 
tothom, sense excepció, ha 
seguit la normativa de la 
biblioteca.

Al setembre farem una 
revisió de la situació per 
si es poden flexibilitzar les 
pautes d’accés i ús dels 
serveis i, a l’octubre, si és 
possible, reprendrem les 
activitats pel públic adult, 



23 83

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Horari tardor/hivern  
de la biblioteca*

*A partir del 14 de setembre

Dimarts i dijous de 10:00 a 13:00 h

De dilluns a divendres  
de 16:30 a 19:30 h

Festiu local: 25 de setembre

també tenint en compte totes les mesures necessàries 
perquè siguin segures.

Desitgem que aquesta disrupció passi i que puguem 
tornar aviat a la vida que abans teníem.
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

Estem vivint una situació excepcional que fa pocs 
mesos no podíem ni imaginar. Les condicions de con-
fi nament estricte han tingut un impacte directe en les 
mesures de protecció de les persones grans, en tractar-se 
d’un col·lectiu de risc.

Tot i saber que ha estat complicada, aquesta situació 
passarà, però no tenim cap certesa de com ni quan serà.

Us presentem un llibret de 16 pàgines ple de recoma-
nacions, idees i consells per ajudar la gent gran a dur una 
vida més plena i gaudir-ne amb seguretat. S’hi tracten 
unes àrees temàtiques com: la ment i el cos en forma, 
 salut emocional, seguretat ciutadana, mobilitat, internet 
i recursos per a facilitar el dia a dia.

Aquest llibret ha estat possible gràcies a la col-
laboració de la Dra. Esther López Gonzalo, metge de 
família, del Col·legi Ofi cial de Terapeutes Ocupacionals 
de Catalunya i del cos de Mossos d’Esquadra.

ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

Us proposem dues activitats extretes del llibret:

So
lució

: 
1. M

ens sana in corp
ore sano.

 
2. El saber no ocup

a lloc.

So
lució

: 
4 – 5 – 2 – 1 – 3
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RACÓ DE CUINA
Aquesta vegada apostem per plats d’estiu i tardor i per les fi gues, un producte km 0.

Amanida russa de remolatxa

Entrant

Preparació: 45 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

2 remolatxes grans (per emplatar dins) o 
1 remolatxa si emplatem en un bol
1 ou fresc
5 g de quicos 
Llagostins crus

Per l’amanida russa:

Remolatxa
Ou dur
Pols de quicos (opcional)
10 g caviar o succedani
1 espàrrec blanc en conserva
10 g blat de moro en conserva
30 g maionesa (també la podeu fer casolana)
1 cullerada oli d’oliva verge extra
Tabasco al gust 
Una mica de suc de llimona
Sal, pebre

Preparació:

Comencem fent el bol de remolatxa (pas opcional). 
Tallem la base de la remolatxa (una remolatxa ben gran) 

una mica, per tal que es pugui mantenir en peus. Tallem la 
part superior, 1 dit per sobre de la meitat de la remolatxa.

Amb una cullera de postres, anem amb molt de 
compte buidant la remolatxa i sense foradar la base de la 
remolatxa. Podem fer aquest pas, bullint parcialment la 
remolatxa prèviament. Bullirem la carn de remolatxa que 
hem retirat juntament amb l’altra remolatxa que haurem 
pelat i tallat a daus.

A continuació, bullim l’ou durant 10 minuts i refredem. 
El pelem i el tallem a daus d’1 cm aproximadament.

Per fer la pols de quicos (opcional) triturem lleugera-
ment els quicos amb un molinet de cafè o bé amb uns 
quants cops de morter.

Continuem pelant 4 llagostins, guardant els caps i 
closques per fer un suc o per utilitzar-los en una altra 
recepta (jo els guardo en bosses de congelació). Retirem 
el budell interior amb un escuradents i piquem les cues 
en trossos d’1 cm aproximadament. Reservem.

Per l’amanida russa, en un bol mesclem la remo-
latxa, l’ou, el llagostí, l’espàrrec blanc a daus, el blat 
de moro, la maionesa, el suc de llimona, el tabasco, la 
sal i el pebre. Remenem bé i corregim si és necessari.
Emplatem la mescla dins del bol de remolatxa i tirarem 
per sobre els quicos en pols, afegint fi nalment el caviar.

Aquesta recepta és perfecta com a entrant i podràs 
lluir-te amb sabor, color i producte.
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Primer o segon plat

Preparació: 30 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

4 Porros
4 Patates mitjanes 
6 Ous
Brou de pollastre casolà
Oli d’oliva
Sal i pebre
Nata líquida
Encenalls de pernil ibèric

Preparació:

Comenceu netejant i tallant els porros, només farem 
servir la part blanca, la verda la podeu congelar i guar-
dar-la per quan feu una sopa, per exemple. Pelem les 
patates, les partim a daus i amb els porros ho saltem 
en una paella amb una mica d’oli. Hi afegim el brou de 
pollastre. Deixem coure a foc lent fi ns que les patates 
quedin toves, entorn als 20 minuts. Ho retirem del foc i hi 
afegim la nata líquida. Ho salpebrem. Triturem la barreja 
anterior amb la batedora i la passem pel xinès, perquè no 
quedin grumolls. Ja tenim la crema parmentier. Servim 
la crema amb un rovell d’ou al mig del plat i encenalls 
de pernil ibèric.

Nota: L’ou també es pot fer escaldat o bullit i rallar-lo 
per damunt.

Crema parmentier amb rovell d ’ ou i pernil
Si no teniu pernil, podeu afegir bocins de 

porro fregits o crostonets de pa.
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Bacallà gratinat a
mb muselina d’alls

A sota del bacallà, podeu substituir les pa-
tates per un llit de xampinyons.

Segon plat

Preparació: 30 minuts
Difi cultat: Mitjana

Ingredients:

Pel bacallà:

4 lloms de bacallà dessalats
Oli d’oliva 
5 dents d’alls

Per la muselina d’alls:

1 ou
1 clara d’ou
L’oli de confi tar el bacallà
Els alls confi tats
Unes cullerades de llet
Sal

Preparació:

Comenceu posant en un cassó l’oli d’oliva amb les 
dents d’all pelats. Ho coem a foc molt lent sense que arribi 
a bullir l’oli. Passats uns 10 minuts hi afegim els lloms de 
bacallà dessalats. Deixem els lloms uns 5 minuts perquè 
es confi tin. Reservem els lloms de bacallà confi tats.

Per fer la muselina d’alls, deixem temperar l’oli de 
confi tar el bacallà. En el got de la batedora hi posem 
l’ou, una mica de sal, els alls confi tats sense pell, una 
mica de l’oli de confi tar el bacallà i les cullerades de llet. 
Ho batem i hi anem afegint la resta d’oli fi ns aconseguir 
una mena de maionesa lleugera. Al fi nal hi afegim la clara 
d’ou que tindrem muntada a punt de neu, ho barregem 
en compte, per no abaixar-les i ho reservem a la nevera.

Per acabar el plat, posem els lloms de bacallà en 
una safata de forn i per sobre distribuïm un parell de 
cullerades de muselina. Introduïm la safata al forn que 
tindrem preescalfat a 180º amb el gratinador i ho deixem 
uns minuts perquè es gratini. Finalment emplatem els 
lloms de bacallà amb la muselina d’all per sobre. Sota 
el bacallà hi podem posar unes rodanxes de patata que 
hem cuit i reservat.

Crepes de fi gues
Aquesta recepta és perfecta si teniu fi gues 

a la nevera que són massa madures.
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Postres

Preparació: 20 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

Una mica de nata muntada 
Polsim de xocolata sec

Per les crepes (4 unitats):

250 ml de llet
150 g de farina
2 ous
1 cullerada d’oli d’oliva verge extra
1 cullerada de sucre
1 pessic de sal
Oli d’oliva per untar la paella

Preparació:

Comencem preparant les crepes. Primer de tot, cal 
que col·loquem els ingredients a l’interior d’un recipient 
i que els batem a consciència fi ns que aconseguim una 

barreja que no tingui grumolls i que tingui una textura 
ben cremosa. En cas que hagi quedat molt espessa, s’hi 
pot afegir un rajolí de llet. Tot i que ja podrem fer servir 
aquesta barreja, també hi ha la possibilitat de deixar-la 
que reposi durant una hora a la nevera.

Untem la paella antiadherent amb una cullerada d’oli 
d’oliva. Si teniu crepera no cal afegir oli. De seguida que 
la paella estigui calenta, hi afegirem una part de la massa 
que hem preparat prèviament –un cullerot– movent-la 
de tal manera que quedi uniforme. Li haurem de donar 
la volta en el moment en què es comencin a daurar les 
vores.

Quan les crepes s’elaboren a casa, sovint es rebutja 
la primera perquè té molt de greix i no sol quedar gaire 
bé. Els cops posteriors, no caldrà que afegim més oli a la 
paella: la crep es farà ben ràpid. Si voleu també podeu 
fer-les substituint l’oli per mantega.

A continuació anem al farcit. Peleu les fi gues, talleu-les 
a rodanxes, passeu-les per la batedora i ja podem farcir 
les creps. Decoreu el plat amb una mica de nata muntada 
i fi deus de xocolata seca.

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

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

Pautes a seguir:

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

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

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

Únicament es publicaran els treballs que ens feu arribar abans 
del 20 de novembre de 2020.
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INDÍBIL I MANDONI,  
LA LLEGENDA

JESÚS GUAMIS HORTET

Entenem per llegenda aquella narració popular d’es-
deveniments sovint amb fons real però transformada 
per la tradició. Segurament molts de nosaltres, alguna 
vegada heu passat per davant de l’estàtua d’aquests dos 
personatges que hi ha al davant del pont de l’antiga 
entrada a la ciutat de Lleida i que comunica el Carrer 
Major amb el Pont Vell. Avui parlarem d’aquests dos 
personatges històrics.

Quan els romans van envair la Península Ibérica, 
tothom es va sotmetre plenament i sense resistència. Els 
catalans no es van avenir al jou romà i es van aixecar en 
armes contra el Gran Imperi. Dos germans, anomenats 
Indíbil i Mandoni que uns diuen que eren vigatans i 
altres barcelonins, van alçar la bandera contra Roma i 
van aplegar un cos d’exèrcit que va donar molta feina als 
romans, però l’esforç d’aquell grup de valents resultava 
un miserable esquitx davant la força del gran mar de 
l’imperi romà i van haver de sucumbir.

Indíbil i Mandoni van caure presoners junt amb 
llurs famílies. Els que posseïen béns foren saquejats i les 
cases que habitaven foren arrasades, van ser conduits a 
Barcelona i tancats a la presó més rònega i més fosca.

Indíbil tenia tres filles molt boniques i Mandoni una 
muller molt gallarda que no es podia trobar a cent hores 
pel voltant.

La bellesa d’aquelles quatre dones va enterbolir 
l’enteniment del cabdill romà Escipió, el qual, de totes 
passades, en volia abusar. Les filles d’Indíbil van preferir 
morir i totes tres es van suïcidar abans de lliurar-se a 
l’enemic mortal de la seva terra. La muller de Mandoni 
no va ser tant virtuosa.

Quan ja feia molt temps que els catalans rebel·lats 
contra Roma esperaven quina seria la seva sort, van ser 
trets de la presó i conduits a la platja, entre tots eren un 
grup d’uns quatre-cents.

Mentre qui els capitanejava, els soldats que els guar-
daven esperava ordres, va sortir de la ciutat, una dona la 
qual es va dirigir al grup i va cridar si entre ells hi havia 
Indíbil i Mandoni. El dos braus guerrers van presentar-se 

de seguida i Mandoni va reconèixer en aquella dona, la 
seva muller molt envellida i passada.

Ella li va explicar que sabia que la muller d’un dels 
braus que s’havien aixecat contra Roma, havia estat 
estimada pel gran cabdill romà i que ella no havia tin-
gut gran força pera desdenyar l’enemic i resistir a les 
seves pretensions, que havia deshonrat la seva fidelitat 
matrimonial i la seva pàtria, donant-se a l’enemic i que 
acudia a ell perquè li digués quina justícia creia que li 
devia ser aplicada.

Mandoni i tota la resta de guerrers van cridar com 
un sol home que mereixia la mort.

A l’instant, la dama va treure un punyal que portava 
amagat entre la roba i el va lliurar al seu marit perquè 
li clavés i ell, boig de ràbia, en saber la infidelitat de la 
seva esposa, li clavà i de seguida. Amb la mateixa arma 
va escometre amb tanta fúria i amb tant braó, que en 
un moment va matar més de la meitat dels soldats que 
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el guardaven. Els altres, espantats davant d’aquella bo-
geria, van fugir i la gran collada de patriotes, van poder 
salvar-se.

Els dos germans es van veure impotents per a tor-
nar-se a aixecar contra Roma, perquè en reconeixien la 
seva gran força, però van jurar venjar la deshonra de la 
muller d’un i la mort de les filles de l’altre.

Indíbil i Mandoni, per no ser coneguts, es van treure 
la gran barba que duien, van buscar l’ocasió per poder 

arribar fins a Escipió i el van assassinar a punyalades, 
com ho havia fet primer Mandoni amb la seva dona 
per causa del tirà.

Bé, fins aquí el relat de la llegenda d’Indíbil i Man-
doni, estàtues que, com he dit al principi, podem veure 
a Lleida ciutat.

A reveure…

LES BARRES DE SANG
JESÚS GUAMIS HORTET

Els normands entaularen una forta guerra contra el 
comtat franc i envaïren furiosament el seu terreny, tant, 
que el comte franc Carles II el Calb, oncle del nostre 
Jofre, no es veiés capaç de contenir la furiosa invasió i 
demanar ajuda als catalans perquè fessin quelcom a favor 
d’ell, veient de conjurar el perill terrible que li queia al 
damunt. El comte de Barcelona sortí de Catalunya amb 
una gran host camí del camp de batalla del comte Carles. 
Hi arribà mentre aquest i els seus lluitaren furiosament 
contra els normands invasors; els nostres es posaren al 
moment a la brega amb tanta fúria que fou detinguda 
l’empenta dels normands i poques hores després, aquests 
fugien cames ajudeu-me, abandonant el camp, quedant 
restablerta la seguretat del comtat franc, salvat per armes 
i braços catalans.

El comte Gifré caigué mortalment ferit a la palestra i 
fou conduït en una tenda del comte Carles, on aquest el 
visità i el consolà, així que la batalla es decidí a favor dels 
francs. Veient que anava a morir, el comte Gifré demanà 
al comte Carles que fes quelcom per Catalunya i que veiés 
si podia donar-li un emblema per a les seves armes, ja 
que sols li dolia morir sense haver pogut conquerir cap 
llorer de glòria per a poder-lo estampar damunt del camp 
llis del seu escut.

El comte Carles el Calb li respongué que bé prou 
que els acabava de guanyar, els llorers, i que ell mateix 
els duia al damunt amb la sang que abundosament li 
brollava de les ferides. I posant la seva mà damunt de la 

més sagnant ferida de Gifré, marcà amb els quatre dits 
sangosos quatre barres o ratlles damunt de l’adarga llisa 
en camp d’or i argent, i des d’aleshores, quedà fundat i 
establert l’escut de Catalunya, fet amb la sang del primer 
dels seus comtes reis i fundadors del seu estat indepen-
dent, el comte Gifré el Pilós de Barcelona.

A reveure…
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Els beneficis de la pesca en nens

La pesca pot ser un bonic lloc de trobada entre pares, 
mares, cosins, etc. amb els més petits de casa.

El principal objectiu no és la captura del peix, sinó 
passar un dia agradable junts a l’aire lliure, compartint 
vivències i experiències.

Les aportacions de la pesca als nens són nombroses. 
Per exemple: Ajuda a desenvolupar una adequada au-
toestima, augmenta la seva tolerància a la frustració i 
aprenen a concentrar-se.

S’ha de permetre en la mesura del possible que el nen 
esculli el seu equipament i així se sentirà més involucrat 
en dur a terme l’activitat.

Totes aquestes vivències, ajudaran als nens a refle-
xionar i entendre que no tot ha de ser “immediat” ni 
material, que de vegades els moments que passem junts, 
amb les persones que estimem, és la millor recompensa 
que podem obtenir.

“La pesca requereix cert grau de concentració, però 
sobre tot paciència perquè moltes vegades els peixos no 
piquen a la primera llençada”.

Pescant els nens aprenen la realitat de la nostra vida, 
no és tot ho vull i ho tinc al moment. Cal treballar, con-
centració, esforç i constància per obtenir resultats.

A nivell acadèmic també té els seus beneficis:

Conèixer el nom dels arbres que els envolten o apren-
dre sobre el comportament fisiològic del peix sigui quin 
sigui. Conèixer llocs, rius, pantans, mars, muntanyes, etc. 
També cal fer èmfasi a respectar i cuidar el medi ambient.

Una de les tasques més importants és deixar el lloc 
on has estat tal i com l’has trobat i tornar aquell peix 
capturat de nou al seu hàbitat.

Parlem una mica d’en Gorka:

En Gorka va néixer un 28 d’octubre de 2010, té 9 
anys i és el fill del Jordi i la Romina. Nadiu d’Alguaire.

Estudia a la nostra escola Teresa Bergadà d’Alguaire 
i ara ha fet quart.

La mare comenta que les aficions del Gorka són les 
mateixes que les del seu pare.

El seu pare de petit anava a pescar “sempre” i també 
amb 18 anys es va iniciar al món del motor participant 
a l’autocròs. Als seus inicis en poblacions properes i a 
Alguaire i més tard participant a Campionats de Catalu-
nya de resistència.

El petit, a l’any ja duia una Repsol de bateria però 
no en va tenir prou. Quan els Reis Mags d’Orient, als 3 
anys, li van regalar un quad de gasoil. En va gaudir molt.

Compaginava la pesca que es va iniciar amb tan sols 
2 anys i portant el quad amb tota el seu equipament.

És important que les persones que practiquin espots 
vagin correctament equipats amb el que cal dur.

El primer contacte directe amb la pesca va ser molt 
emocionant. Li va encantar veure com el pare “treia” 
peixos i ell els agafava i li encantava tocar-los i tornar-los 
al seu hàbitat: l’aigua.

Sobre aquella edat ja anava a passar la nit a pescar 
amb el seu pare i el seu cosí o amics.

Mai va tenir cap por, ni fred ni altres dificultats.

Tan estiu com hivern marxaven a pescar i sobretot 
de nit.

LA PESCA ESPORTIVA
GORKA AYALA RUIZ
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A mesura que el nen es va fer més gran, als 5 anys li 
varen regalar una moto 49 de Gas-Gas. També va gaudir 
moltíssim de fer anar la moto a tota velocitat en circuit 
tancat. Va gaudir de la moto amb el seu cosinet Aitor 
que se l’enduia a fer ”bots i corbes tancades”.

Cada cop més li apassiona el mon de la pesca. De fet 
la mare comenta que forma part de la seva vida i de la 
seva forma de ser.

Fins fa relativament poc, el nen requeria l’ajut del 
pare per poder pescar. Ara ja ho fa completament de 
forma autònoma.

Ell es prepara el material, el lloc i es planta les seves 
canyes per a poder pescar. Abans però ell s’ha comprat 
el material que necessita per fer l’activitat.

Coneix diferents models de canyes i diferents models 
de pesca i segons el tipus de peix que vol capturar uti-
litza el material més adient que cal utilitzar. Coneix a la 
perfecció tot el material de la pesca.

La mare comenta que a vegades quan el sent parlar 
amb el seu pare “no en té ni idea del que parlen”.

Els peixos més habituals que pesca són:

Silurs, Carpes, Blac bas, Truita de riu de baixa i alta 
muntanya.

Al mar pesca amb xarxa i sobre tot a les roques on 
agafa eriçons, musclos, crancs i tot el que pot i més. Li 
agrada també molt pescar de nit al mar. Diu que “mola 
molt”.

El seu rècord ha estat a Mequinensa amb un silur de 
1,70 m i a Alfarràs amb una truita de riu de 61 cm.

Entrevista al Gorka

Perquè t’agrada tant anar a pescar?

Perquè em relaxa i estic en un entorn agradable.

T’agrada més la pesca o acompanyar al pare als 
campionats amb els cotxes de Rally?

El Rally també m’agrada, però encara no hi puc parti-
cipar, per tant si he de decidir, em quedo amb la pesca.

Que és el que més t’agrada de la pesca?

Observar com et piquen, ets capaç d’arrastrar i no 
perdre’l, lluitar-lo fins a treure’l, poder fer-me la foto i el 
més bonic és acompanyar-lo a l’aigua i despedir me d’ell.

Que és el que menys t’agrada de la pesca?

Els mosquits i marxar cap a casa.

Quins són els peixos que t’agrada més pescar?

El silur perquè són peixos grossos i la truita de riu 
perquè cal fer un bon treball per pescar-la.

Aconselles la pesca com un esport atractiu?

Sí!

Vols dir alguna cosa més sobre la pesca?

Sí, que hi ha persones que no compleixen les normes 
i no respecten el medi ambient.

I que animo als meus amics a que ho provin i segur 
que els hi agrada.

Fotografia estiu de 2020
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La pesca em fa ser feliç!

Alfarràs Pesca a Barruera 2020

Pesca d’un pop a La Llosa, Cambrils
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Redescobrint l’esplendor del monestir 
femení santjoanista d’Alguaire

Es tracta de les restes arqueològiques del major monestir femení català de 
l'orde de l’Hospital

-
pa de redescobriment i estudi històric i patrimonial. 

entre el seu consistori i la Universitat de Barcelona L
(UB), arrencaven les excavacions arqueològiques de la seva co-
manda hospitalera. Una campanya que, dos anys després, es 
van integrar en el marc del projecte de recerca ‘Castells, Mo-

Així doncs, gràcies a l’esforç dels estudiosos de les uni-
versitats catalanes, s’ha començat a desbrossar l’estructura 

-
lans de l'orde de l’Hospital. Una construcció erigida a mit-
jans del segle XIII sobre el penyal de la Serra del Convent, a 

d’una posició privilegiada sobre l’extensa esplanada de la co-
marca del Segrià.
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Les excavacions –que s’entreveuen avui 
-

nyes d’intervencions– han permès conèixer 
millor la vida intramurs i extramurs de l’es-

a viure al voltant del 1264 sota la direcció de la Marquesa de 
la Guàrdia, la seva comanadora i benefactora. L’any 1640, en 
plena Guerra dels Segadors, la comunitat es refugià al palau 

mentada comunitat. Uns 
coneixements que sumen 
un episodi important, ple de 
peculiaritats, a la història lo-
cal del municipi i a la de tota 
aquesta zona que fou la Cata-
lunya nova.

de Jerusalem d’Alguaire és 
l’hereu directe del qual la 
mateixa comunitat havia fun-
dat temps abans a Cervera 
(1192). Les seves obres hauri-
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episcopal de Lleida, i des-
-

tats econòmiques, es tras-
lladà a Barcelona l’any 1644.

Sense cap mena de dub-
te, el seu temple és la peça 
clau d’aquesta redescober-
ta històrica, una església 
de grans dimensions –5,5 
metres d'ample x 30 metres 
de longitud–, de planta de 
creueria, que hauria estat 

-
guda per quatre parells de 
pilars decorats amb colum-
nes de mitja canya. Al tem-
ple també hi hauria un absis 
sobrealçat, acompanyat a 
banda i banda per dues ab-
sidioles. 

Tot sembla indicar que 
la comunitat femenina d’Al-

-
ligiosos a través d’una por-
ta que comunicava amb el 
claustre. No obstant això, la 
portalada principal d’accés a 
l’església estava situada als 

peus de la nau i tenia un clar caràcter monumental. La de-
coració de l'església fou sumptuosa durant el seu període de 
construcció i consolidació, quelcom que es pot resseguir als 
llibres de visites dels grans priors al temple; una riquesa que 

-
llesa, ja en època moderna.

d’estudi saber quin era l’aspecte aproximat d’aquest com-

– 1674), realitzat en el context de la Guerra dels Segadors, 

gran espai tancat –formava un rectangle de gairebé 35.700 
m2–. Al seu interior, a banda de l’església, hi hauria diverses 
construccions elevades al llarg del temps. En destaca la pre-
sència d’un claustre rectangular de grans dimensions, i dues 

-

l’edat moderna. A més, és possible localitzar al complex de 
4,6 hectàrees una línia de muralla medieval, possiblement 
d’època islàmica.

“El monestir de Sant Joan de Jerusalem 
d’Alguaire és l’hereu directe del qual la 
mateixa comunitat havia fundat temps 
abans a Cervera (1192)”
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