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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: Dimarts i dijous de 9:00 a 13:00 h
De dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 h.
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∙ 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

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

Fotografia Portada i Contraportada: Elvira Larrégula

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
Escrits realitzats durant el novembre de 2020, abans de deixar-nos l’Antonio, el passat dia 28.

FLORIDA D’AMOR

DOLÇ CAMÍ

ANTONI DOMINGO SERRAMONA
Florint l’amor de pensaments i absència,
i així traurà meravellosa flor
menysprea el pas de tota complaença
que no et vingui per la via de l’amor.

Camí, potser retorn, horitzons densos
quan ja la tarda és trista i després la nit
alçar amb les mans ,els ulls encara intensos
que s’han perdut en la intimitat del crit.

No esperis altre do que el de les teves llàgrimes
no vulguis més consol que els teus sospirs,
la millor paraula la tens dins l’ànima
i el bes més dolç te’l donaran els zèfirs.

Tornar i tornar només com si la vida
fos un etern recomençar imprecís,
igual que el vol d’un au sempre ferida
que es precipita en l’aire trencadís.

Mai serà la teva estimada la seva presència,
com és ara la teva adoració,
omplin l’amor de pensaments i absència
i així traurà meravellosa flor.

Un cop només tocar la llum tan clara
que ja mai més no deixarem el port
perquè una nit hem amagat la cara
dintre les mans amigues de la sort.

Montseny ferreny,
treu-te la caputxa
avi vell, que tenim
les mans glaçades
a la vora dels tions
tenim fam de sol i aire
Montseny ferreny,
treu-te-la, per Déu, Montseny

Bon Nadal i feliç Any Nou
Antoni Domingo Serramona
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ROSA DE BARDISSA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA
Una rosa el nin trobà,
rosa de bardissa,
fresca i tendra,
el va encisar,
ell ple de goig anà
vers la flor que captiva.
Rosa, rosa, roja flor,
rosa de bardissa.
Diu el nin, jo et trencaré,
rosa de bardissa,
diu la flor, jo et punxaré

perquè te’n recordis bé,
car sóc punxadissa.
Rosa, rosa, roja flor,
rosa de bardissa.
I ell esquerp, la va trencant
rosa de bardissa,
més la rosa el va punxar
i ell de debò plorà,
que era punxadissa
Rosa, rosa, roja flor,
rosa de bardissa.

L’ÀNGEL
ANTONI DOMINGO SERRAMONA
Dolç Àngel de la mort, si has de venir,
més val que vinguis ara,
ja no temo gens el teu bes glacial
hi ha una veu que em crida,
en la tenebra clara, més enllà del gual.
Dels sofriments passats,
tinc l’ànima madura, per ben morir,
tot allò que he estimat únicament perdura,
en el meu cor, com una despulla de l’ahir,
freda, de tant pura.
Del llum d’aquesta terra amarada de flors,

el meu anhel es desalerra,
morir deu ser bell, com lliscar sense esforç,
en una nau sense timó, ni rems, ni vela,
ni llast de records.
I tot el meu futur està sembrat,
tinc presa de viure demà encara,
més que el dolor sofert, el dolor que es prepara,
el dolor que m’espera ara.
Gairebé donaria, per morir ara,
morir per sempre,
un ànima immortal.

LA MUERTE
MARIA GLORIA NADAL ALOY
El aire tiene perfume
de trigo a punto de trilla,
el sol estaba dorando
el alma de la campiña.
¡Ay muerte tan esperada,
Ay muerte tan escondida!
Desde el día en que nacemos
hacia el morir caminamos,
no hay cosa más olvidada
ni que más cierta tengamos.
Mira que Dios te mira,
mira que te está mirando,
mira que has de morir
mira que no sabes cuándo.
La muerte nunca tiene prisa,
pero siempre llega a su cita.
Es en el momento de la muerte,
cuando uno comprende
la nada de todas las cosas.
¿Qué es el hombre en la naturaleza?

4
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Una nada frente al infinito,
un todo frente a la nada,
algo entre la nada y el todo.
¡Ay muerte tan esperada
Ay muerte tan escondida!
Si has de morir,
la muerte te atrapa donde quiera que estés.
Viene como un ladrón en la noche sin avisar,
la vida es un punto entre dos eternidades.
La vida es un puente
y el puente está hecho para pasar,
no para quedarse.
Morir joven es un naufragio,
morir viejo es tomar puerto.
Yo también pienso en la muerte,
pero soy amiga de la vida.
Lo terrible no es la llegada de la muerte,
sino el adiós a la vida.
¡Ay muerte tan esperada,
Ay muerte tan escondida!

LLORENÇ MATA I PONS
I LA FÀBRICA TÈXTIL (II de IV)
VICENT LLADONOSA GIRÓ

El Llorenç Mata i Pons, es va quedar solter, i el seu
traspàs va ser el 29 de setembre de 1911 a les 18 hores i
15 minuts a l’edat de seixanta quatre anys. La seva mort
té lloc al Passeig de la Bonanova, 62, de Barcelona i és
deguda a una insuficiència mitral.
Abans de morir, el Llorenç ostenta el càrrec de Sots
President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.
A l’edició del matí de La Vanguardia del dissabte 30
de setembre de 1911 hi apareix l’esquela del seu traspàs, en la que a part dels familiars s’inclouen les entitats
mercantils L. Mata i Pons, Fàbriques de L. Mata i Pons,
Serra i Companyia (S. en C.), J. Berenguer i Sala i M.
Bertrand e Hijo.
A l’esquela de la figura 2 s’anuncia per al diumenge
dia 1 d’octubre el funeral a l’església de Nostra Senyora
de la Bonanova, mentre que el Llorenç va ser enterrat al
cementiri del Sud-oest (Montjuïc).8

Figura 2. Esquela del traspàs de Llorenç Mata i Pons, a la
Vanguardia del 30 de setembre de 1911.

de Teresa Clerch i Gasch i besavi de Llorenç Mata i Pons.
En el seu testament diu, entre altres:
Item: Deixo y llego a cada un de mos bisnets Joan i
Llorens Mata i Pons fills de Jacinto Mata y Ambort y de
Margarida Pons y Clerch, la cuantitat de mil lliuras catalanas
pagadoras per una sola vegada cuant tinguian vint y cinch
anys, y de que podran librement disposar.9
El 7 de setembre de 1854 mor a Vic Llorenç Pons i Fo,
pare de Margarida Pons i Clerch i avi del Llorenc Mata i
Pons. En el seu testament diu, entre altres:
Item: Declaro que a las mias fillas, Dominga i Francisca
Pons i Clerch, com tambe a la mia filla Margarita Pons i
Clerch, difunta muller que era del precitat D. Jacinto Mata,
ya las doti competentement cuant se casaren, y consta en
los capitols que se otorgaren en poder del Not. Marzola.
Pero com a dita filla mia Margarida vas donarli solament
sis mil lliuras de dot vull se donian mil cinch centas lliures y
als dos nets meus Joan, y Llorens Mata y Pons, fills de dits
Jacinto Mata y Margarida Pons y Clerch, cual cuantitat de
mil cinch centas lliuras se repartirà en dos parts iguals, als
dos dits nets meus Joan y Llorens, cuant arrivian a la edat
de vint y cinch anys; y ab eixa suma sera igual lo dot de
dita Margarida, al que he donat a las altres fillas Dominga y
Francisca Pons y Clerch cuant se han colocat en matrimoni.10
El dia 27 d’octubre de 1854 a Barcelona es fa l’inventari dels béns de Llorenç Pons i Fo. Entre altres punts és
diu: Han dicho que el dia siete de Setiembre proximo pasado,
el nombrado Señor Pons y Fo; marido de dicha Dª Teresa
falleció en la Ciudad de Vich a donde habia emigrado con
motivo de haberse desarrollado el Colera morbo en la presente Ciudad, habiendo también invadido la misma Ciudad
de Vich, asi como los pueblos comarcanos y la mayor parte
de Cataluña según es publico y notorio.11

El besavi i l’avi materns del Llorenç Mata i
Pons
El 22 de gener de 1854 mor Pere Clerch Rusiñol pare

9 Arxiu Col·legi de Notaris de Barcelona. Barcelona. Notari Josep
Maria Marzolà i Ballesta. Manual de 1854. Escriptura 24.
10 Arxiu Col·legi de Notaris de Barcelona. Barcelona. Notari Josep
Maria Marzolà i Ballesta. Manual de 1854. Escriptura 183.

8 Arxius parroquials de Barcelona i arxiu municipal contemporani
de Barcelona. Hemeroteca La Vanguardia.

11 Arxiu Col·legi de Notaris de Barcelona. Barcelona. Notari Josep
Maria Marzolà i Ballesta. Manual de 1854. Escriptura 187.
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La Societat L. Pons Mata i Companyia
El 16 de maig de 1866 se signa a Barcelona un protocol
notarial entre la senyora Francesca Gasch i Rovetllat, vídua
de Pedro Clerch i Rosiñol i la senyora Teresa Clerch i Gasch,
vídua de Llorenç Pons i Fo, el senyor Llorenç Pons i Clerch
i el senyor Jacint Mata i Ambort, pare del Llorenç Mata i
Pons. Diu així: …Que terminada la sociedad que los nombrados esposos de las Señoras otorgantes habian formado
con los otros otorgantes D. Jacinto Mata y D. Lorenzo Pons y
Clerch, han acordado la formación de nueva sociedad como
continuación de aquella con los pactos siguientes:
Primero: La Sociedad seguirá bajo la razón social de “L.
Pons Mata y Compañía” siendo socios colectivos el Sr. Pons
y el Sr. Mata y meramente comanditarias la Sra. viuda de
Clerch y la Sra. viuda de Pons.
Segundo: La dirección será a cargo de los Srs. Pons i
Clerch i Mata.
Tercero. El objeto de esta sociedad es la continuación de
negocio de almacen de empesas y algodones que hoy existe
en esta ciudad y demás negocios que se ofrezcan tanto de
cuenta propia como a comisión.
Cuarto: El capital social es de 150000 duros que pertenecen a los socios de esta forma: 50000 a Dª Francisca
Gasch viuda de Clerch, 50000 a Dª Teresa Clerch viuda
de Pons, 25000 a D. Jacinto Mata y Ambort i 25000 a D.
Lorenzo Pons y Clerch…12
A la figura 3 podem veure una foto del senyor Llorenç
Mata i Pons.

Nota. Observeu com l’empresa on hi ha el pare del
Llorenç és “L. Pons Mata i Companyia” i la formada per
ell és “Fàbriques de L. Mata i Pons”.

La relació de J. Serra i Companyia amb el
Llorenç Mata i Pons
A finals del 1800 el Llorenç Mata i Pons era un dels
més importants corredors o importadors de cotó del país,
essent un dels fundadors del Centre Cotoner de Barcelona
on hi va ingressar el 7 de març de 1903.
Llorenç Mata i Pons era un dels proveïdors de cotó
de J. Serra i Companyia, i així del llibre registre (diari)
dels anys 1903-1905 anotem el següent exemple d’un
assentament per La Fàbrica d’Alguaire.14
11 de febrero 1905
200 L. Mata y Pons a J. Serra y Ciª ha vendido doscientas balas algodón en rama de Savannah lliuradas
del vapor Jl Piamonte y afintadas al precio de noventicuatro pesetas veintitres centimos los cincuenta kilos
para pagar su importe al contado.
200 Balas Peso bruto 22.819,5 kilos
Tara 1% 228
22.591,5 kilos a ptas. 94,23 los 50 kilos 42.575,94 Pts.

Altres particularitats del Llorenç Mata i Pons
Al 1903, 1904 i 1905 el Llorenç Mata i Pons ja consta
com a vicepresident de la Cambra Oficial de Comerç,
industria i Navegació de Barcelona, actuant en algunes
sessions com a president. També el trobem formant part
de la junta de l’Ateneu Barcelonès.
Al 1904 el trobem col·laborant amb el Patronat de
Catalunya per la lluita contra la tuberculosis. Tant ell
com la seva cunyada Joana Julià, vídua de Mata, aporten
1.000 Ptes.
És al 1906 en que ja consta com a membre de la junta
directiva de la “Lliga regionalista” amb la que es presenta
a les eleccions pel districte segon de Barcelona a l’any
1909. No tindrà la sort de ser elegit.

Figura 3 Llorenç Mata i Pons13

Al 1907 trobem una sol·licitud d’ell a la Comissió
provincial que diu: “Inscripción de un aprovechamiento
de aguas del rio Llobregat en Sallent, solicitado por don
Lorenzo Mata y Pons”.
(Continuarà al proper Cercavila)

12 Arxiu Col·legi de Notaris de Barcelona. Barcelona. Notari
Francesc Miralpeix i Jordana. Manual de 1866. Escriptura 154.
13 Arxiu històric de Barcelona. Llibre “Fàbriques i empresaris”,
pàgina 379. Autor Francesc Cabau.
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14 Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Fàbriques de Llorenç Mata
i Pons. Número de registre 1903-1904. U.I. 57-59.

LES ANTIGUES BASSES
D’ALGUAIRE (8)
PERE TERRADO TERRADO

La Bassa dels Rovinals
El nom d’aquesta bassa també el podríem expressar
de dues maneres amb el mot que apareix al títol Rovinals
i amb el de Rubinals, ja que ambdós mots són sinònims
ja que com veurem tenen el mateix significat. Cap dels
dos mots no apareix al diccionari normatiu, però considerem que són correctes. Ambdós mots són derivats dels
respectius noms de “rovina” i “rubina” (DIEC2), i tenen
el mateix significat, el de “fang, brossa, que deixa una
riuada a les vores d’un riu”.
Ambdós derivats: rovinals o rubinals estan formats
amb l’afegitó del sufix nominalitzador “-al” que els dona
una connotació augmentativa, també indica que hi està
relacionat o que n’és una mena. I la “s” que expressa
que ambdós mots són en plural, és a dir, que hi havia
diversos indrets on s’aturava la rovina.
En el nostre cas, però, enlloc d’un riu era un barranc
el que deixava fang i brossa als marges: el barranc dels

Rovinals, que baixava pel pendís de la serra del Sas, des
del Pla de les Vinyes, al qual hom l’anomenà així pel
fang i brossa que deixava als marges, especialment en
lloc planer que en deixava grans quantitats, cosa que
convertí la zona en un punt de referència que donà el
nom a la partida dels Rovinals i dins d’aquesta, a la bassa
dels Rovinals.
Entenem, per tant, que rovinals i rubinals, poden ésser
definits com els “llocs on s’hi detura una certa acumulació
de rovina o rubina”. Hem optat per la grafia derivada
de “rovina” i no de la de “rubina” perquè el diccionari
normatiu (DIEC2) remet aquest segon mot al primer
pel que fa a la definició del concepte. Tot i que l’edició
anterior del diccionari ho feia a l’inrevés.
Actualment el barranc dels Rovinals, pràcticament ha
desaparegut, ja que al llarg dels anys (dels segles) s’ha
anat explanant per anar-lo convertint en terres de cultiu.
Tal com podem veure a la foto adjunta del Google
Earth, en començar, el barranc va en direcció nord sud,
si bé, després de recórrer uns 390 metres girava cap a
llevant, on ja es veu la terra conreada.
El tram que en resta és la part inicial, la més pendent,
que comença a dalt Pla de les Vinyes (a l’indret proper
a l’estació de gas natural) a l’altura d’uns 377 metres i
acaba després de recórrer només uns 330 baixa a uns 344
m. per tant amb un desnivell d’uns 33 m. on ja comença
la part replanada del barranc, a la part més alta de l’actual
partida de Pinyana. Barranc que segons la morfologia del
terreny, continuava, abans de la construcció del canal de
Pinyana, fins a desguassar al Reguer Gran i, d’aquest, passant per diversos termes arriba al de Lleida on desguassa
al Segre a l’indret del Molí de Picaball.
No sabem on era situada la bassa dels Rovinals, l’única
referència que en tenim és que afrontava o tocava amb
el terme de Vilanova de Segrià i aquest límit només
coincideix amb la part baixa de la partida dels Rovinals.
La primera menció que hem trobat de la denominació
bassa dels Rovinals, ha estat per referir-se al nom d’una
peça de terra que ja duia aquest nom. Vegem-ho, en
84
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data 11-3-1787, Jaume Arjó, diputat, comissionat per
l’Ajuntament d’Alguaire, arrendà pel termini de 3 anys i
5 mesos, a Nadal Cabiscol, pagès de Vilanova de Segrià,
una peça de terra anomenada la Bassa dels Rovinals que
el Comú d’Alguaire tenia a la partida dels Rovinals, tocant
al terme de Vilanova de Segrià, pel preu de 9 lliures,
actuà de fiador de l’arrendatari Armengol Costa, pagès
d’Alguaire, i en foren testimonis: Joan Brunat, mestre de
primeres lletres, i Josep Bertran, major, pagès, (ACN FN
Reg. 857, f. 76v).
Acabat l’anterior arrendament, es tornà a arrendar, el
dia 24-11-1790, per Miquel Puiggròs, síndic procurador,
en nom de l’Ajuntament d’Alguaire, a Pere Boira, pagès,
per un termini de 3 anys i 9 mesos, la peça de terra anomenada la Bassa dels Rovinals, situada a la partida dels
Rovinals, que afrontava amb el terme de Vilanova de
Segrià; pel preu de 45 lliures; fou fiador de l’arrendatari
Francesc Gonzàlez, pagès; en foren testimonis: Vicent
Ribé i Francesch, escrivent, i Miquel Coma, negociant.
(ACN FN Reg. 860, f. 179r).
A la partida dels Rovinals també hi havia un abeurador
anomenat abeurador dels Rovinals, però no sabem si
aquest era a la mateixa bassa o en un altre indret. El
trobem mencionat en data 5-5-1790, al contracte d’arrendament de les herbes del secà del terme d’Alguaire,
que Miquel Puiggròs, com a síndic procurador, comissionat per l’Ajuntament d’Alguaire, arrendà a Vicent
Pujol, ramader, veí de Durro, pel termini de set mesos i
deu dies. Una de les clàusules del contracte diu que en
cas de mancar aigua, a les basses del secà, per sequera,
li assenyalaria dos abeuradors, un dels quals situat a la
partida dels Rovinals i l’altre al molí fariner del braçal
Major (segur que es refereix a la sèquia Major, ja que al
braçal Major no hi havia cap salt ni prou cabal d’aigua
per poder moure un molí) (ACN FN Reg. 860, f. 99r).

Les basses dels molins d’oli
Ens referim en plural a aquestes basses perquè amb les
dades que hem trobat parlem de tres molins construïts
o en construcció, tal com veurem, es tracta de les basses
dels molins d’oli coneguts com a molí d’oli del Monestir,
molí d’oli del Quicant i molí d’oli de Peretó.
Aquestes basses eren anomenades manufactureres
o preindustrials, les que no eren, en sentit estricte,
d’ús agropecuari. Aquestes basses es feien per proveir
d’aigua, en la mesura possible, els serveis auxiliars dels
molins d’oli.

8
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La Bassa del Molí del Quicant. En data 20-5-1826,
trobem una referència per fer una bassa per un molí
d’oli, en la qual Esperança Sabater, vídua de Baptista
Maench, i Baptista Maench, pagès, mare i fill, d’Alguaire,
vengueren a Josep Alier i Arbó, veí de Barcelona, una
porció de terra de 9 porques situada al secà a la partida
de Darrere del Merli, que afrontava a sol ixent amb Josep
Lladonosa i amb els venedors, a migdia amb el tancat
de la casa del Merli, propietat del Monestir, i a ponent i
tramuntana amb la restant terra dels venedors (ACN FN
Reg. 804, f. 53r).
Un dels pactes d’aquest contracte fou que els venedors cedien al comprador el pas d’aigua de pluja per
fer una bassa per un molí d’oli que el comprador intentaria construir. Aquest pas d’aigua era el de l’aigüera
que recollís l’aigua del vessant de la serra del Convent
d’aquest indret. Atenent que uns metres més avall hi
havia les restes del molí del Quicant, ara transformades
en magatzem, aquesta bassa era per abastir d’aigua, en
la seva mesura, el molí d’oli del Quicant.
Aquesta bassa i molí es construïren ja que el dia 12-111856, Antoni Maench i Aimerich vengué a Josep Farreny
i Baella i Antònia Llacera, cònjuges, tots naturals i veïns
d’Alguaire, una porció de terra de 3 pórques situada al
secà a la partida del Merli, que afrontava a orient amb el
comprador, a ponent amb el venedor, al nord amb Josep
Maench i a migdia amb la Bassa i el molí del Merli (AHL
FN Reg. 1600, f. 905v). Veiem, però, la diferència que el
molí del Quicant és anomenat molí del Merli segurament
per la proximitat. Remarquem que en aquella zona no
hi ha hagut cap altre molí que el que hem conegut com
el del Quicant.
La Bassa del Molí de Peretó. Trobem la referència a,
el dia 16-9-1833, quan Josep Banyeres i Corberó, hisendat, de cal Peretó, atorgà poders a favor de Josep Grases
i Arbó, procurador de la Reial Audiència de Catalunya,
per tal d’obtenir de la Batllia General del Reial Patrimoni “l’establiment o concessió emfitèutica de les aigües
pluvials del vessant de la Serra del Convent, des de la
Creu de la part d’allà fins a la vila d’Alguaire, recollir-les,
i estancar-les a la bassa de la fàbrica del molí d’oli que
tenia extramurs de la vila per als seus usos, mitjançant els
pactes i condicions, entrada i cens anual que poguessin
convenir i acordar, practicant a tal efecte les instàncies,
recursos i sol·licituds que convinguessin acceptant dit establiment i concessió i atorgant les escriptures oportunes i
prometent complir els pactes estipulats, pagaria el cens o

cànon anual convingut i obligaria a la seva seguretat tots
els seus béns en general i en especial la cosa establerta o
el seu domini útil” (AHL FN Reg. 590, f. 406r).
Com es veu demanava la concessió de les aigües pluvials per conduir-les a la bassa del seu molí d’oli, per tant
aquesta seria de la bassa del molí d’oli de Peretó. Que
creiem que és el que era situat al camí de Sant Ramon,
tocant a la Roca, és a dir, al final de la prolongació del
carrer del Pati de la Dula.
Ja que estem parlant dels Peretó, afegirem que el mot
Peretó és un nom hipocorístic, és a dir, un mot afectiu
o familiar de Pere, format amb dos sufixos diminutius
afegits “et” i “ó” és a dir, Pere amb el primer sufix Peret
i amb el segon sufix afegit Peretó.
La Bassa del Molí d’Oli del Monestir. Naturalment
ens referim a la bassa del molí que fou del Monestir. Diem
que fou, perquè a la data de la referència de 21-2-1877,
el molí d’oli del Monestir ja havia estat expropiat per la
desamortització des de feia més de 30 anys i havia passat
per diverses mans. Potser el nom hauria de ser bassa
del molí d’oli del Palmés, ja que n’era propietari un
Palmés a la data de referència. Fem un incís per dir que
la família Palmés fou present a la vila d’Alguaire unes tres
generacions, la qual, com a mínim, podríem qualificar
de benestant ja que foren metges, capellans, notaris i
titulars de negocis com l’acabat d’exposar.
Aquest molí era situat al carrer del Molí d’Oli, actualment amb el nom de Primera Travessia de Bell-lloc. A
la següent referència fem menció de l’adquisició d’una
bassa, però amb seguretat creiem que el molí en tenia
una altra abans d’adquirir aquesta per no haver de traginar l’aigua a cànters des del braçal.
Trobem mencionada aquesta bassa quan el 21-21877, Josep Palmés i La Rosa, natural d’Alguaire, casat,
de 31 anys, notari amb residència a Seròs, adquirí a
Josep Domingo i Barbé, pagès, casat, de 64 anys, veí
d’Alguaire, una porció de corral amb una bassa. Uns dels
pactes foren que “venedor permetria el pas de l’aigua
des de la bassa per l’interior de casa seva fins al molí del
comprador, durant el termini de 4 anys gratuïtament”.
“El venedor es reservà la facultat de treure del corral venut, sense perjudicar gens la bassa que hi havia ni el seu
caixer, les pedres soltes i la terra necessària per aixecar
unes tàpies abans del proper 15 de maig, i l’aigua que
necessités per fer les tàpies”, suposem per separar la part
del corral i la bassa venuts (AHL FN Reg. 1542, f. 225r).

La Bassa del Molí Fariner
Trobem mencionada aquesta bassa quan el molí
fariner fou desamortitzat i venut, mitjançant subhasta,
és clar, a Pau Borràs i Companyia de Lleida, els quals en
data 10-3-1841, van pagar la cinquena part de 101.640
rals billó i 15 maravedisos, del remat amb que els fou
adjudicat per la ‘Junta de Ventas de Bienes Nacionales’,
d’un molí fariner compost d’un edifici, amb 3 moles i una
bassa contigua, situat al terme d’Alguaire que pertanyé
a la comunitat de monges de sant Joan de Jerusalem de
Barcelona (AHL FHDL Reg. 2809, f. 9v-10r).
No creiem que aquesta bassa es refereixi a l’embassament que hi havia immediatament abans de saltar l’aigua
a la turbina, per evitar les possibles lleugeres fluctuacions
de l’aigua de la sèquia. Més aviat es tracta d’una altra
bassa situada més avall a l’altura del molí per dedicar
l’aigua a altres usos auxiliars. Un d’aquests usos podria
ser el de servir d’abeurador, mencionat anteriorment en
comentar l’abeurador dels Rovinals.
Acabem recordant una conversa que fa molts anys
tinguérem amb el Faust del Quito, que aleshores era propietari d’aquest molí; el qual em va dir que en unes obres
que hi havia fet, n’havia tret, no puc precisar si em va dir
totes o algunes, de les pedres del molí i les va colgar de
terra. Segurament aprofitant la clotada d’aquesta bassa.
Fonts documentals mencionades:
DIEC2 = Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, versió
d’Internet.
ACN FN Reg. = Arxiu Comarcal de la Noguera. Fons Notarial. Registre.
AHL FN Reg. = Arxiu Històric de Lleida. Fons Notarial.
Registre.
AHL FHDL Reg. = Arxiu Històric de Lleida. Fons d’Hisenda
Desamortització, Llibres, Registre.
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RECORDEU QUAN…
L’AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
FOU “INHABILITAT”
PILAR PELEGRÍ TERRADO
MESTRA I LLICENCIADA EN HISTÒRIA
La majoria de vosaltres recordarà, perquè no fa pas
gaires dies, quan el molt honorable president Joaquim
Torra va ser inhabilitat per penjar un cartell en favor de
la llibertat dels presos polítics al balcó de la façana del
palau de la Generalitat i no haver-lo retirat a temps. També estic segura que la majoria de vosaltres recorda que
el Govern presidit pel molt honorable president Carles
Puigdemont va ser destituït i enviat al 50% a la presó i a
l’exili per tirar endavant un referèndum. I si encara anem
fent memòria, podem recordar la inhabilitació del molt
honorable president Artur Mas. Jo us demano encara un
esforç més, i que retrocedim a un moment en el temps
en què la majoria de vosaltres encara no havia nascut.
Justament! ho heu endevinat! retrocedim fins el 1934,
concretament al 6 d’octubre de 1934.
I ara direu, ja ho sabem!: el molt honorable president
Lluís Companys va ser
inhabilitat i acompanyat
dels seus consellers, enviat a presó per haver
proclamat la República Catalana dins l’Estat
federal espanyol. Just,
però jo no us vull parlar
d’aquesta inhabilitació,
sinó de la de l’Ajuntament
d’Alguaire que aleshores
estava encapçalat per
Emili Terrado Roma, de
cal Manron, el meu padrí.

Imatge 1: Emilio Terrado
Roma alcalde republicà d’Alguaire (1934-1936) i la seva
esposa, Pilar Rodié Oliva.
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A Alguaire, com a la majoria de les grans ciutats del
país i a bona part dels pobles de Lleida, el 12 d’abril de
1931, dia d’eleccions municipals, es van imposar per la
força de les urnes els partidaris de la República. Aquest
fet va suposar una nova forma de fer política, més democràtica i progressista. Els Republicans ho devien fer
tan bé, que quan van tornar-se a convocar eleccions
municipals pel gener de 1934, els partidaris de les dretes
no aconsegueixen formar llista i aleshores, fent “copo”,
la llista d’ERC es proclama vencedora. En realitat, el que
havia passat a les eleccions municipals de 1934 és que
la Lliga que en aquell moment estava en minoria en el
Parlament català, estava molesta per la manera de fer política d’Esquerra Republicana i va decidir no presentar-se a
les eleccions municipals d’aquells pobles que no hi tenia
segura la victòria. El diari La Humanitat del 21 de gener
de 1934, reprodueix aquesta llista d’ERC: Ramon Martínez Bañeres (que havia estat alcalde des de 1931), Josep
Hervera Garrigó, Emili Terrado Roma, Ramon Larrégula
Guardia (tots tres regidors des de 1931), Salvador Rodié
Oliva, Salvador Garrié Rodié, Ramon Hervera Ribes, Faust
Salvia Ribes i Pere Garrigó Espachs. Com diu el mateix
diari: “treballadors que han de viure de la suor del seu front,
però honrats a carta cabal i disposats a regir honestament
la vida municipal”.
Era doncs un govern municipal continuista amb la
tasca encetada el 1931 que havia aconseguit reduir un
30% els impostos municipals i havia deixat d’homenatjar
el Borbó i els seus servidors (Aunós, Barrera o Martínez
Anido) com havien fet els anteriors consistoris alguairencs. S’havia acabat de posar l’enllumenat al poble, i de
dur l’aigua potable a la majoria de les cases, ara també
es començaran a construir les escoles, situades a la Plaça
Peretó… Fins i tot funciona una escola racionalista, prova
de la força que la CNT tenia al poble.
El 6 d’octubre republicans catalanistes, nacionalistes, rabassaires, pagesos pobres i jornalers, treballadors
mercantils, obrers fabrils, socialistes, comunistes, funci-

onaris, sindicalistes, mestres, professionals progressistes,
anarcosindicalistes i, fins i tot, alguns anarquistes, es van
mobilitzar des de la base contra la deriva antirepublicana,
l’amenaça anticatalana, la reacció patronal i el conservadorisme catòlic, tots aquells que no estaven disposats
a perdre els seus privilegis que veien amenaçats per la
deriva democràtica iniciada el 1931; en definitiva, contra
tot allò que alguns qualifiquen el 1934 com a feixisme,
i que el juliol de 1936 va nodrir el cop d’Estat militar i
feixista contra la República.8
El 6 d’octubre de 1934, a Alguaire i de bon matí
s’observava la presència de persones de fora del poble
i una certa agitació. En vista d’això, l’alcalde va anar a
la caserna de la guàrdia civil a sol·licitar que es muntés
un servei de vigilància, però, com que la Guàrdia civil
havia rebut l’ordre de concentració, no van poder-ho
fer. Davant aquesta circumstància l’alcalde va llogar un
automòbil per baixar a Lleida amb l’objectiu de posar-se
en contacte amb les autoritats de Lleida, i decidir què
calia fer. Cap veí s’apoderà de l’Ajuntament i no hi hagué
tampoc requises d’armes o de diners,9 quedant desmuntades les acusacions que presentava el fiscal10. Aquest,
donant com a certes les declaracions de la Guàrdia Civil,
acusa l’alcalde i els regidors de l’Esquerra que degut a
la seva passivitat alguns pagesos i treballadors del tèxtil,
probablement cenetistes, i elements de l’Aliança Obrera
ocuparen l’Ajuntament, apoderant-se de les armes que
hi havia dipositades i mantenint el control de la població
fins el 8 d’octubre quan va arribar la Guàrdia civil. Seguint
el mateix relat, la Guàrdia civil retornà a Lleida amb sis
baixes entre ferits i contusionats, no pas per la resistència dels octubristes sinó perquè, tal i com ho exposava
el Coronel del mateix cos: “el autocar que conducía esta
fuerza volcó”. (LÓPEZ: 2012)
Malgrat això l’alcalde, els regidors i els membres de la
CNT més destacats foren rellevats dels seus llocs i tancats
a la presó fins el 17 de desembre. En aquells moments
les presons havien arribat a tenir fins 700 alcaldes de tot
Catalunya. A Lleida hi havia tants empresonats pels fets
del 6 d’octubre que a més de la presó (que era al mateix
lloc on hi ha ara Hisenda), la caserna de la Panera i el
mateix Castell hagueren d’habilitar-se per incloure’ls a
tots (ja que en la seva gran majoria eren homes).

Imatge 2: La Panera, a Lleida. Lloc on estigueren tancats els
alguairencs empresonats pels fets del 6 d’octubre de 1934.

L’alcalde Emili Terrado, el tinent d’alcalde Ramon
Martínez Bañeres, el secretari de l’ajuntament Jaume
Forés Satorra, i els veïns Fausto Sabaté Torruella, Ramon Espachs Satorra, Jaume Mestres González i Faust
Domingo foren sotmesos com a conseqüència dels fets
ocorreguts aquell dia a un Consell de guerra que va tenir
lloc el 30 de gener de 1936. La sentència va absoldre’ls
a tots. Però com diu l’article de Última Hora: “Els 73 dies
de presó ja no els hi treu ningú”, i és que els processats
van estar tancats a la presó de Lleida fins el dia 17 de
desembre11 (LOPEZ: 2012).
A més, com a tots els ajuntaments que havien participat en els fets del 6 d’octubre, l’Ajuntament d’Alguaire
fou rellevat de les seves funcions i es nomenà un nou
ajuntament format per membres de tendència conservadora. El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya
(Departament de Governació) núm. 156 de data 5 de
juny de 1935, publica un decret en el qual s’indica la
composició de diversos ajuntaments, entre ells el d’Alguaire, que queda constituït de la següent manera: alcalde, Ramón Duró Solanes, regidors: Juan Morancho Bosch,
Bienvenido Badia Faixes, Saturnino Jofre Roma, Alfonso
Agustí Roca, Ramon Riu Cucurull, Jaime Vilamajó Pons,
José Salvia Guardia i José Balagué i Capell. Era el mateix
alcalde que havia exercit les funcions des de la destitució
de l’Ajuntament elegit democràticament el gener de

8 LÓPEZ ESTEVE, Manuel: http://hdl.handle.net/10803/83653,
p 17
9

La Humanitat, 31/01/1936

10 LÓPEZ ESTEVE, Manuel: http://hdl.handle.net/10803/83653,
p 320

11 LÓPEZ ESTEVE, Manuel: http://hdl.handle.net/10803/83653,
Annexos
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1934. Aquesta substitució significava el trencament de la
legalitat representativa directa dels ajuntaments elegits de
manera democràtica el gener de l’any anterior, fet que no
es va poder recuperar fins més de quaranta anys després.
Aquest ajuntament, però, tindria una durada curta, ja
que al febrer de 1936, un cop s’han fet la major part dels
Consells de Guerra per la causa del 6 d’octubre, i amb la
victòria del Front d’Esquerres en els eleccions legislatives,
a Catalunya es tornen a reposar els ajuntaments que hi
havia el 1934, el mateix passa a Alguaire i Emili Terrado
torna a ser reposat com a alcalde.
El diari L’Ideal12 (Setmanari afiliat a l’Esquerra Republicana de Catalunya) recull l’”Homenatge al diputat
d’Esquerra Republicana de Catalunya, don Joan Banyeres
Cateura” que li ret Alguaire el dimarts 24 de maig de 1936.
A partir d’aquest emotiu acte en el qual es reconeix els
“nombrosos actes altruistes amb els quals l’homenatjat ha
favorescut a la població en general i als veïns en particular”
i se li dóna al carrer del Pati el nom de “Joan Banyeres
Cateura” podem conèixer el nom del consistori alguairenc
format per Emili Terrado, alcalde; Ramon Martínez, Ramon

Hervera, Josep Hervera, Salvador Rodié, Salvador Garrié,
Pere Garrigó, Faust Salvia i Ramon Larrégula.
Les divisions dins d’ERC entre partidaris de la CNT i de
la UGT i la voluntat d’Emilio Terrado de no voler participar
en la Revolució iniciada el 19 de juliol de 1936 van fer que,
un cop dissolts els Comitès Locals que havien pres el poder
després del triomf d’aquesta revolució ja no participés en
el nou Ajuntament constituït el 13 desembre de 1936. La
composició d’aquest ajuntament quedaria de la següent
manera: 3 membres d’ERC: Jaume Jofre Espinet, Ramon
Hervera Ribes i Josep Agustí Farreny; 3 de la CNT: Francesc
Gasull Lladonosa, Joaquín Español Lladonosa i Antoni Roca
Moncasi; i 2 de la UGT: Josep Roma Domingo i Ramon
Baradad Farreny. El nou alcalde seria Jaume Jofre i Espinet
(ERC) i el segon alcalde Francesc Gasull Lladonosa (CNT).
Seria el darrer Ajuntament de la Segona República,
abans de l’entrada de les tropes de Franco al poble en data
del 3 d’abril de 1938 ja que amb l’arribada de l’exèrcit
rebel es destitueix aquest consistori i es nomena una Comissió Gestora encarregada dels assumptes municipals ara
sota la nova legalitat que imposaria el règim franquista.

12 Hemeroteca de l’IEI (Fons digitalitzat): L’Ideal, Any 1, núm. 22,
divendres 29 de maig de 1936. Portada.

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

Únicament es publicaran els treballs que ens feu arribar abans
del 24 de febrer de 2021.
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PREGÓ FESTA MAJOR D’ALGUAIRE
MARIA SOLER SALA
DOCTORA EN HISTÒRIA, ARQUEÒLOGA I PROFESSORA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Aquest és el pregó de la passada Festa Major de setembre que va tenir lloc el divendres dia 25 a càrrec de la Sra.
Maria Soler Sala, doctora en història, arqueòloga i professora de la Universitat de Barcelona. Per exprés desig de la
pregonera, s’ha publicat tal i com constaven els seus apunts.
Benvolgut Alcalde,
Benvolgudes Regidores i Regidors,
Benvolgudes Autoritats,
Benvolguts Hereus, Cabalers, Pubilles i Dames
d’Honor de l’any passat i d’enguany,
Benvolguts Veïns i veïnes d’Alguaire,
Molt bon vespre a tothom!
Us asseguro que és per a mi un honor i em fa molta
il·lusió ser la pregonera de la Festa Major d’Alguaire
(la vostra Festa Major!). Gràcies per confiar en mi per
a aquesta important responsabilitat. I més en aquests
temps difícils que ens ha tocat viure, que a l’igual que
a les pandèmies medievals (que quan arribava la pesta,
es tancaven les muralles per aïllar-se), hem de mantenir
unes mesures de seguretat excepcionals.
És en aquest context ple d’angoixa i d’incertesa,
que els espais de festius com aquest són més necessaris
que mai, per retrobar-se amb els veïns i veïnes que fa
temps que no veiem (amb distància de seguretat, gel
hidroalcohòlic i mascareta), per reconnectar amb el
nostre present, però també amb les tradicions i la nostra
pròpia Història.

celebració d’avui és molt antiga, m’ha encantat reviure
i compartir aquesta festa amb vosaltres.
Us deia d’inici, que em fa molta il·lusió (però molta
i de veritat) fer de pregonera avui. Per molts motius,
però essencialment per tres raons molt personals, que
m’atreveixo (tot i que no m’agrada massa parlar de mi)
a explicar-vos:
1) Perquè sóc historiadora i arqueòloga, i com a tal
em fa molt feliç tenir l’enorme privilegi de participar
en la descoberta d’un dels jaciments arqueològics més
importants de Catalunya. Jo no sé si en sou conscients,
però a casa vostra hi teniu una autèntica meravella: el
monestir femení hospitaler més important de Catalunya, comparable només al convent de Sixena. Les
restes arqueològiques que hi trobem són espectaculars
(suposo que hi heu pujat tots al monestir, no?), i veure
com any rere any descobrim parts desconegudes i
plenes de misteris és realment emocionant.
Us asseguro que cada vegada que comencem una
campanya m’emociono. Pel que hi trobem i per veure
com cada dia, malgrat la calor del juliol, ens veniu a
veure i també us emocioneu.

I és que efectivament, aquest acte de proclamació
d’Hereus, Cabalers i Pubilles amb el que cada any enceteu la vostra Festa Major és molt antic i ens connecta
directament amb el passat, quan ser Hereu o Pubilla
garantia un futur millor que el dels Cabalers, que en no
ser Hereus (i per tant, no heretar la casa de la família),
s’havien de conformar amb una compensació econòmica en moneda (“el cabal”, d’aquí el nom de “cabalers”)
i havien de buscar un bon matrimoni, a poder ser amb
una pubilla, tot i que això no sempre era possible.

Perquè més enllà de les pedres, dels murs arruïnats,
dels trossos de ceràmica, dels fragments de vidre o dels
ferros rovellats que trobem al jaciment, mica en mica
descobrim noves coses sobre com vivia la comunitat
de monges hospitaleres que exercien de senyores
d’aquest territori. Cadascun dels fragments arqueològics que trobem (penso en el fragment d’ungüentari, en
l’agulla de cosir o en el didal), per petits que semblin,
són una pista de valor enorme per conèixer la vida dins
del monestir. Són el darrer indici d’un passat desaparegut, del que se n’havia perdut el record i que gràcies a
la recerca arqueològica avui podem reviure i estudiar.

Estareu d’acord amb mi que tot això és molt Medieval. I com sabeu, a mi les coses medievals (i més concretament els papers, les pedres i els trossos de ceràmica
medievals) m’agraden molt. Per això, perquè aquesta

Conèixer el jaciment és una manera de connectar-nos amb el passat. D’identificar-nos amb la Història
d’aquest poble. I allà a dalt, al monestir n’hi ha molta
d’Història. Història en majúscules. Des de l’Alguayr
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islàmic (que és com s’anomenava el poble en època musulmana), al castell medieval, passant per la construcció
del monestir o la Guerra dels Segadors.
Tot forma part de la Història d’aquest poble i és
un autèntic honor per a mi haver contribuït a descobrir-ne alguns episodis fins avui desconeguts.
2) Perquè a mi Alguaire m’ha canviat la vida. Molts
de vosaltres m’ho heu sentit a dir alguna vegada, i és
veritat. No han passat més de cinc anys des del dia que
vaig parlar per primera vegada amb el vostre Alcalde,
amb l’Elvira, amb alguns membres de la Brigada Municipal i amb alguns de vosaltres, però des de llavors
han passat un munt de coses bones:
a) El Monestir d’Alguaire ha passat a formar part
indestriable de la meva vida a la Universitat.
b) Me n’heu sentit explicar la Història una vegada i
una altra (amb el risc de fer-me pesada i tot),
c) També els meus alumnes me l’han escoltada...
i cada any hi ha llista d’espera per venir-hi a excavar,
d) Però també l’he explicada arreu del món (avui mateix, en un congrés a Portugal, però també a Itàlia, França i Anglaterra, i us asseguro que a tot arreu tothom
queda meravellat de la sumptuositat del jaciment),
e) Potser per això, per tanta insistència i per l’esforç
de l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya ens va
concedir un projecte de recerca que ens permetrà
donar continuïtat a la recerca començada durant els
propers anys. I això és una molt bona notícia.
Tot això són coses bones que m’han passat des de
que ens hem conegut i us en dono les gràcies.
3) Perquè sou un poble molt generós. I aprofito
aquest pregó per agrair-vos-ho. Gràcies per acceptar
que una forastera com jo i una dotzena de nois i noies
(la majoria de Barcelona: camacos, tots!), ens allotgem
a casa vostra per estudiar amb passió el vostre passat. Gràcies per tractar-nos tan bé com ho feu, per
portar-nos aigua cada dia, coca, xocolata i, fins i tot,
pastissos!
És per tot plegat, que cada vegada que vinc a Alguaire,
m’hi sento com a casa. Moltes gràcies.
Bé, prou de parlar d’Història o d’Arqueologia.
Avui jo no venia a fer pas això, sinó que el que volia era
animar-vos a gaudir de la vostra Festa Major. Per això,
com a pregonera, estic en disposició de demanar-vos:
1. Que us ho passeu bé: Que intentem oblidar-nos,
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ni que sigui per uns instants, de les dificultats d’aquesta
realitat que ens ha tocat viure.
2. Que participeu (amb cita prèvia, amb distància de
seguretat, amb mascareta, amb gel hidroalcohòlic i amb
el que faci falta) de les activitats que ha organitzat l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats del poble.
I és que el Programa de Festa Major promet i molt.
Hi trobareu:
1. Música i Concerts de Festa Major.
2. Activitats tradicionals (d’aquelles que a mi
m’agraden, que ens connecten amb el passat = ja tornem
a parlar d’Història!), com la Missa Major, el Cercavila
o les Sardanes.
3. Una mica d’humor, que bona falta ens fa... per
part d’aquest tot terreny que és El Sevilla (que llàstima
que jo demà no hi pugui ser, que si no, de gust que
vindria!). El nom de l’espectacle promet: La vida es Rocanrol. Doncs sí, sort en tenim del Rocanrol!
4. Activitats esportives: Futbol, Futbol Sala, Presentació d’Equips.
5. i també la Societat de Caçadors, que organitza un
recorregut de caça per la zona baixa de Tabac.
6. Tot plegat rematat amb un fantàstic Castell de
Focs. Que posarà a la Festa un Final Espectacular.
Activitats per a tots els gustos i edats perquè malgrat
les angoixes i les restriccions, tothom les pugui gaudir.
Acabo, perquè no voldria avorrir-vos, amb un agraïment, una petició i una sorpresa:
1. L’agraïment: Gràcies per l’honor d’haver-me fet
pregonera.
2. La petició: Sortiu al carrer i Disfruteu al màxim
de la Festa.
3. La sorpresa (que poca gent sap): dilluns al matí,
quan la festa hagi acabat, dirigiu la vista cap al monestir i escoltareu una remor especial: allà hi trobareu els
arqueòlegs (només dos, aquest any) que des de dilluns
i durant quinze dies treballaran al monestir.
Sense la calor del juliol, però amb la voluntat de
continuar fent Història sobre la Història del Poble
d’Alguaire.
Una abraçada ben forta a tothom i bona Festa Major!

LA FOSSA COMUNA DEL
CEMENTIRI D’ALGUAIRE
L’any 2019, en el marc del Pla de Fosses, es va realitzar una intervenció arqueològica al cementiri d’Alguaire
per localitzar els dos cossos. Es va excavar una superfície
de 8 metres quadrats localitzant una fossa comuna,
que superava els límits documentats prèviament, i en
la qual hi hauria enterrades persones mortes durant els
anys de la Guerra Civil. L’estudi antropològic de camp
de les restes d’aquesta fossa va determinar que tots els
individus havien mort per causes naturals i que cap d’ells

presentava evidències compatibles amb una mort violenta per arma de foc. D’acord amb la revisió de les fonts
orals i documentals, es va realitzar un segon sondeig en
un punt proper, on tampoc va ser possible localitzar les
dues persones afusellades.
És per aquest motiu que Memorial democràtic va
senyalitzar el passat dia 6 d’octubre amb uns plafons de
la Xarxa d’Espais de Memòria que es troben al cementiri,
en memòria dels dos alguairencs.
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A la imatge, la directora de Memòria Democràtica, Gemma
Domènech, el nostre
alcalde, Antoni Perea, juntament amb
la filla i la néta d’un
dels afusellats, Faust
Salvia Ribes, en el
moment de descobrir el plafó.

Regidors municipals i el nostre
alcalde amb els
representants de
Memòria Democràtica.
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CANVIS A L’ESPAI LLADONOSA
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA

Benvolguts veïns i veïnes,
com ja sabeu l’any 1990 es va inaugurar la Biblioteca
Josep Lladonosa Pujol, acomplint-se enguany el seu 30
aniversari. Els darrers anys, les activitats i els préstecs de
la secció infantil s’han incrementat considerablement i
el pes dels petits usuaris a la biblioteca ha agafat importància. És per això mateix que des de l’Ajuntament s’ha
considerat oportú ampliar aquesta zona.
Quan es va inaugurar la biblioteca es va crear també
“l’Espai Lladonosa”, llegat cedit per l’historiador Josep
Lladonosa Pujol al poble d’Alguaire, que conté la seva
biblioteca personal, així com documents de diferents
indrets de tot el territori català de gran valor històric

Imatge de la nova ubicació de l’Espai Lladonosa.

amb objectiu de mantenir, preservar i ajudar a difondre
la nostra història. Donada la importància i la magnitud
de l’obra, es va creure que el millor lloc per reubicar-lo
era ben a prop, a la sala annexa a la biblioteca, la Sala
d’exposicions.
Recordar-vos que l’accés és obert a tothom i a partir
del gener de 2021 estarà ja ben acondicionat per poder
consultar la documentació, per fer-ho, només us caldrà
realitzar cita prèvia a la mateixa biblioteca. Us animem
a visitar el llegat del nostre fill predilecte i il·lustre historiador, així com a gaudir de l’ampliació i remodelació de
la zona infantil de la biblioteca un cop estigui finalitzada.

84

17

31è PREMI JOSEP LLADONOSA
D’HISTÒRIA LOCAL
DELS PAÏSOS CATALANS
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA
Els membres del Patronat Josep Lladonosa reunits
telemàticament el 19 de novembre de 2020 determinen
que el treball guanyador de la 31 edició dels Premis sigui:
‘Viure a censal. L’endeutament municipal a la regió de
Lleida entre els segles XVII i XIX’, de l’historiador Gabriel
Ramon-Molins.
Esperem que la presentació del llibre d’aquesta obra
guanyadora pugui realitzar-se com venia fent-se els
darrers anys al mes d’abril i distribuir-se amb el diari ‘La
Mañana’ per la Diada de Sant Jordi. A més, en aquest

mateix acte es presentarà el llibre publicat l’edició passada, obra d’Albert
Royo Campo sota el
títol ‘La premsa de la
província de Lleida
(1898-1939)’.

EXCAVACIONS I NOVES TROBALLES
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA

Novament, durant tot aquest 2020 s’han realitzat actuacions arqueològiques a les restes del
nostre monestir. De manera excepcional, aquest
any no hem tingut entre nosaltres els estudiants
d’arqueologia de la Universitat de Barcelona, el seu
lloc l’han ocupat dos arqueòlegs professionals que
han descobert la portalada principal de l’església
del convent santjoanista i un paviment d’entrada
decorat amb còdols de diferents colors. Esperem
que al 2021 puguin continuar treballant i contribueixin a redescobrir el nostre patrimoni, engrandint
encara més, el nostre passat històric.
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Imatges de l’estat actual de les excavacions.
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PETITS PASSOS PER ERRADICAR
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS
A l’Ajuntament d’Alguaire estem molt sensibilitzats
en aconseguir la Igualtat entre homes i dones i acabar
amb la violència sobre les dones. Hem d’incidir en tots
els àmbits de la societat i per això pensem que des de
l’escola també hem de transmetre l’erradicació de la
violència de gènere en totes les seves formes. S’han aconseguit resultats positius al llarg dels últims anys però, tot
i els avenços legals de caràcter nacional i internacional,
les dones continuen essent controlades, amenaçades,
agredides i assassinades; i a més a més han augmentat
unes altres formes de violència vers les dones, al compàs
dels canvis produïts per la globalització, com la tracta de
dones i menors amb fins d’explotació sexual.
La violència masclista hi serà mentre hi hagi desigualtat i hi hagi lluita per la igualtat, perquè aquesta violència
és l’encarregada de controlar que aquesta desigualtat es
mantingui.
En la cultura popular les dones ja no es presenten
com a iguals, està normalitzada la cosificació dels cossos
de les dones en la publicitat, la moda, els videojocs, la
pornografia... la cultura en general.
A l’escola s’ha de proposar una perspectiva integral
de prevenció de la violència, basada en la construcció
de la igualtat i respecte als drets humans i ensenyar a
rebutjar el sexisme. S’ha de fomentar experiències de
col·laboració entre nens i nenes, basades en el respecte
mutu i així ajudar a superar la desigual distribució del
poder que existeix a la societat i la resistència al canvi que
aquesta situació produeix, especialment entre els homes.
Intentar promoure la col·laboració escola-famílies per
a què aquesta intervenció educativa estigui relacionada
amb els contexts des dels que s’estructura la societat.
Recordem que l’escola és un dels contexts de socialització més importants i a través de les dinàmiques que
es fan podrem aconseguir els veritables canvis.
Des de l’ajuntament hem volgut col·laborar en
aquesta tasca docent oferint un material a cada alumne
de l’escola per tal de promoure un debat en referència
a aquests temes.
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Una llibreta amb un bolígraf on a la tapa hi ha el
missatge: “La educació erradica la violència de gènere.
Eduquem en igualtat. No és no.”
I un calendari setmanal de tasques per enganxar a la
nevera, on la recomanació és: “Calendari de la igualtat.
Educar amb corresponsabilitat a la llar és responsabilitat
de tots!”.
Van estar molt contents de rebre aquests obsequis
tant els alumnes com els membres del claustre i l’equip
directiu. Aquest material ha estat finançat per la “Secretaría de Estado de Igualdad” a través del “Pacto de
Estado contra la violencia de género”. Aquí deixem una
mostra fotogràfica.
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II EDICIÓ DEL MAKOT ROCK
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

El passat diumenge 11 d’octubre a les 17:00 de la
tarda va tenir lloc la II edició del Makot Rock.

reconeixement a totes les bandes participants (aquest
2020 fins a un total de 20, i 15 l’any 2019).

Ha estat una edició limitada i afectada per la pandèmia
de la COVID-19 ja que en un principi estava programada
per la segona quinzena del mes de març d’aquest any
2020.

Agrair la voluntat, ganes i facilitats de les formacions
que vam veure sobre l’escenari, “Saüc”, “Hollow Cry”
i “Blind Point”. I agrair també la bona tasca del jurat
present, que realment no ho van tenir gens fàcil.

Hem d’agrair la confiança en l’esdeveniment ja que
més que mai es necessita valentia per programar actes i
per això volem donar gràcies a l’administració que hi va
donar suport davant les dificultats actuals que travessa el
sector de la cultura i molt especialment el de la música.

Finalment, gràcies al suport per part de la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal del Segrià i felicitar a l’Associació Makot
Rock per consolidar aquest esdeveniment a la comarca,
al municipi i en l’actualitat esdevenir un referent dels
concursos de bandes de la demarcació de Ponent.

Des de l’ajuntament d’Alguaire vam estar molt satisfets de presentar aquesta II edició del Makot Rock i tenim
voluntat de consolidar aquesta iniciativa i volíem donar
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Aquesta activitat s’emmarca dins el Pla Local de Joventut, que compta amb el suport de la Secretaria de
Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Nota d’agraïment als col·laboradors - Redacció
L’Ajuntament d’Alguaire obre amb aquesta edició el darrer trimestre de l’any 2020. Des d’aquestes línies voldríem fer una menció especial a dos col·laboradors habituals de la revista que, malauradament, van deixar-nos fa uns mesos enrere.
Com sabeu, el senyor Jaume Planes Giró, va ser incondicional de la Cercavila durant molts anys.
Des d’aquí, agraïm que ho hagués fet durant tant temps i volem donar el condol a la seva família
i amics.
El passat 28 de novembre ens va deixar també el col·laborador Antoni Domingo Serramona,
que sempre amenitzava la revista amb els seus poemes i escrits. De la mateixa manera, lamentem
aquesta pèrdua i el recordarem… de fet, el poema d’aquesta edició l’Àngel, parla justament de la
mort i es va llegir durant el seu enterrament. DEP.
Així mateix, també voldríem fer un agraïment especial a tots aquells i aquelles que participeu
de manera voluntària, cada trimestre, compartint els vostres escrits, molts, sense deixar-vos cap
edició. Entre d’altres, destaquem les aportacions de Jesús Guamis, Pere Terrado, Vicent Lladonosa,
Manuel Luque, puntualment Mª Glòria Nadal i més recentment Pilar Pelegrí… gràcies per posar
el vostre granet de sorra a la revista Cercavila.
84
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ACTUALITAT

LLEGENDA LLEIDATANA: “EL
PREU D’UNA RESISTÈNCIA”
JESÚS GUAMIS HORTET

A la vora del riu, hi havia unes pedreres molt bones
que serviren per abastir les dues catedrals de Lleida.
De la mateixa pedrera, en sortir la pedra per abastir
el nostre castell, enlairat a l’esquerra del riu Set. Aquest
castell, aviat conquerí gran renom i prestigi, els ramats
del Castell d’Aspa podien anar a pasturar lliurement pels
termes del Cogul i Juncosa. Tot era eufòria i grandesa en
aquest castell, però la llegenda ens diu que va haver-hi
un fet que convertí l’escut de la població en “armes
infamades“, segons les normes heràldiques.
El poble havia crescut a redós del castell, no obstant,
el seu creixement havia estat fet amb visió de defensa.
Calia estar alerta, ja que els temps no predisposaven a
separar-se de tot el nucli. Calia estar a prop del castell
per a defensar-se o bé per a refugiar- s’hi si convenia.
El creixement del nostre poble fou,doncs, en visió
d’autodefensa. Així, a mesura que anà creixent, s’anava emmurallant i només s’hi podia entrar a través dels
portals. S’aixecà un portal enfront mateix del riu que
per un costat tenia suport a la casa del Monxo. Segons
la tradició, estava destinat a defensar-se i a obstruir el
pas a les tropes de Felip “L’Animós” en el seu avanç per
les nostres terres, car sempre ens ha definit un esperit
d’arrelament a la terra i el rebuig a l’invasor, vingués
d’on vingués.
Davant els rumors de l’avanç de les dites tropes, els
ciutadans del nostre poble s’apressaren a reunir-se al
castell per tal de preparar l’estratègia i fer front a l’invasor.
La gent era gent de camp, gent de pau. Orgullosos de la
terra en la que vivien i del senyor que tenien. Les armes
de l’escut del senyor eren armes que portaven arrelades
dins del seu cor, cada un dels habitants d’aquest petit
poble. La parla catalana era la que empraven, que coi
volien ara aquesta gent?.
“No entraran a la nostra terra! No els farem costat,
els farem front”.
“Tenim el nostre senyor i no en volem cap més!”
Aquestes i d’altres de semblants eren les paraules dels
nostres predecessors que no volien res més que viure en
pau i esser fidels al seu senyor i a la terra. El que no sabien
era que les forces invasores venien en gran nombre, no
eren tres i no res, sinó que desprès, quan van veure el
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gran nombre que arribava a les envistes de Lleida, quedaren corglaçats, ja que comprengueren que de cap manera
podrien fer front a semblant exèrcit. Eren quaranta mil
homes que el 16 de juliol de 1707 van assetjar Lleida.
En comprovar tan gran nombre, els d’aquí van
abandonar llurs cases i van emprendre camí de camps
i serres; no pogueren tornar fins el 25 de desembre del
mateix any en que la ciutat va rendir-se. Mentre el setge
durava, les forces assetjadores van arribar fins a Aspa
amb la intenció de demanar que se sumessin a l’exèrcit
de Felip. Però trobaren el poble totalment abandonat i si
algú hi hagués restat, sabem prou bé que la intenció era
la resistència i defensa del poblat i només el gran nombre
de l’enemic els obligà a retirar-se a la serra.
En assabentar-se’n Felip d’aquest fet, s’enutja molt i
en un primer impuls es decidí a calar foc a tot el poble,
però els seu consellers li digueren:
“Si calem foc al poble els tindrem sempre per enemics,
es quedaran a viure a les serres i davallaran per hostilitzar.
Val més no cremar el poble per fer-los una humiliació que
sempre els duri. Car serà així com sempre recordaran
aquest fet i comprendran arreu que ningú es pot posar
a la vostra majestat”.
“I quin és l’exemple que cal imposar-los?”
Doncs primer que tornin, creient que no hi haurà
represàlies i una vegada hagin tornat els humiliarem.”
“Però, repeteixo, quin correctiu cal imposar-los?”
“Majestat, si vos ho creieu oportú, la presa de les
armes del seu escut. Car no hi ha més humiliació per
aquesta gent catalana, que no tenir armes a l’escut”
“D’acord! En aquest escut que veig i que els pertany,
els invertirem en llorers, és a dir, tindran unes armes que
en heràldica es diuen “armes infamades”, així comprendran tots que no surt a compte fer-me oposició”.
I des d’aquell dia, ens diu la llegenda que trobem
l’escut d’Aspa amb les fulles mirant a terra, en senyal
d’humiliació, i no mirant cap al cel, com estaven anteriorment, en senyal de senyoriu i gallardia.
Bé, fins aquí és que ens explica aquesta llegenda. A
reveure…
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

NOVETATS IMPORTANTS PEL 2021
Deixem enrere un any especialment difícil per a tothom. Al 2020 s’acompleixen 30 anys de la inauguració
de la biblioteca d’Alguaire i els diferents actes previstos,
malauradament, no s’han pogut realitzar. Tot i així,
durant el 2021 hi haurà novetats importants en quan
a l’equipament de la biblioteca. Els espais s’han anat
millorant i remodelant aquests darrers anys, instal·lant
l’ascensor, adaptant un dels lavabos per a persones amb
mobilitat reduïda, col·locant parquet vinílic al terra, canviant el mobiliari de la sala d’estudi i els ordinadors de la
zona d’adults i canviant el mobiliari infantil.

Lletres Catalanes, va acollir una trentena de persones. La
biblioteca tenia previst realitzar presentacions amb altres
autors de format similar, però l’actual pla de represa
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19, de moment, no ho ha permès.
Actualment s’han reprès tots els serveis habituals amb
aforament limitat, però de moment no podem realitzar
activitats culturals presencials, aspecte que esperem que
es modifiqui les properes setmanes, segons el marc normatiu aplicable del pla de represa a Catalunya.

L’Ajuntament ha considerat oportú
ampliar la secció infantil de la biblioteca
i crear un espai nou per als joves. Per a
poder fer-ho, s’ha reubicat tot l’Espai
Lladonosa a l’antiga sala d’exposicions.
Durant l’any vinent, la biblioteca gaudirà
d’una nova zona adreçada als infants de
0 a 12 anys, es crearà un racó de pares i
l’espai per als més joves també quedarà
més ampli.
A més d’aquestes novetats, no podem
deixar d’informar de la situació que ens
acompanya. Hem hagut de fer molts canvis des de la reobertura de la biblioteca
el passat dia 1 de juny per poder oferir
els serveis mínims garantint la vostra seguretat i seguint les mesures de sanitat
i distància requerides en cada moment.
El passat 6 d’octubre vam realitzar la
primera activitat per a adults des d’abans
del confinament, però per acomplir amb
les distàncies, es va realitzar a la Llar de
jubilats, amb cita prèvia, es va prendre la
temperatura als assistents i es va disposar
de gel hidroalcohòlic, a més de tenir la
sala ventilada tota l’estona. En aquesta
ocasió, vam comptar amb l’escriptora Irene Solà, que va realitzar la presentació de
la seva novel·la “Canto jo i la muntanya
balla”. L’acte, organitzat per la biblioteca i amb el suport de la Institució de les
L’escriptora Irene Solà durant la presentació del seu llibre
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Assistents a l’acte de presentació del llibre d’Irene Solà

Per ajudar-vos en aquest temps d’incerteses, procurarem resoldre alguns dels dubtes més freqüents que
podeu tenir.
La biblioteca està oberta?
Sí, des de l’1 de juny que vam reobrir amb totes les
mesures de seguretat i sanitàries establertes. La biblioteca
d’Alguaire fa el següent horari: als matins els dimarts i
dijous de 9:00 a 13:00 h i de dilluns a divendres a les
tardes de 16:00 a 19:00 h.
Quines mesures he de prendre abans de venir?
Cal venir obligatòriament amb mascareta i utilitzar el
gel hidroalcohòlic situat a l’entrada.
Què puc fer a la biblioteca actualment?
• Realitzar el préstec i retorn de documents.
• Accedir lliurement a la sala i a les col·leccions,
seguint les indicacions de seguretat i higiene marcades per la bibliotecària.
• Fer ús dels ordinadors d’accés públic.
• Venir a estudiar.
• Accedir a la zona infantil.
• Tots els serveis permesos tenen un aforament
màxim del 50% i amb l’acompliment de totes les
mesures de seguretat i higiene.
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Cal portar el carnet d’usuari/a per venir a la
biblioteca a agafar en préstec documents?
Actualment no s’ha de portar el carnet d’usuari/a
per realitzar préstecs i retorns, tampoc és necessari per
utilitzar els ordinadors.
De quins serveis puc gaudir de forma no presencial?
Si prefereixes no desplaçar-te a la biblioteca, pots
accedir a la plataforma de préstec de documents electrònics Biblio digital a la pàgina: https://catalunya.
ebiblio.es/opac
Quins altres serveis m’ofereix la biblioteca?
Pots demanar qualsevol document a través del servei
de préstec interbibliotecari o prescripció literària enviant
un email a biblioteca@alguaire.cat o trucant al 973 756
816.

Tancat per vacances
Del 22 de desembre de 2020
al 6 de gener de 2021
(ambdós inclosos).
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LLAR DE JUBILATS
JOAN BAÑERES CATEURA
La Llar de Jubilats Joan Bañeres Cateura, el passat dia 27 de setembre, va fer entrega de plaques i plantes pels
socis i sòcies que durant aquest any celebren els 90 i 84 anys i també als que celebren les noces d’or. Es va comptar
amb la col·laboració de les autoritats municipals i la jutgessa de pau. La nostra enhorabona a tots els homenatjats.

LLISTAT DELS HOMENATJATS DEL L’ANY 2020
NOCES D’OR
JULIO VILA SUBIRÀ
ENRIQUETA PUÑET MATEU

JOSE MARIA BIEL GABERNET
MERCEDES OCAÑA GARCIA

JOSÉ LATORRE FELIU

JOSÉ BARADAD BAÑERES
PILAR TERRADO FELIU

FERMÍN GARCIA TORRES
FRANCISCA GONZÁLEZ MARGULLÓN

CUSTODIA OCAÑA ARIZA

MIGUEL NOGUERAS MARTÍN
MARIA ALSINA RODIÉ
ANTONIO OSET BOTARGUES
FRANCISCA TERRADO BUIRA
MARIANO LARRÉGULA MAYENCH
JOSEFA PARISÉ BAÑERES

ANTONIO LLOVERA MAENCH
ENRIQUETA ROCA JOVÉ
CARMEN USALL SALVIA

MIGUEL PASTORET GELET
TERESA GARCIA TORRES

90 ANYS

84 ANYS

JOSÉ BUSQUETS PANÉ

M. NÚRIA GASULL BARBÉ
FÉLIX GONZÁLEZ BAÑERES

JOSEFA COSIALLS ESPINET
RAMONA PARISÉ OLIVA
ANTONIO PEREA GARCIA

84
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ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

EL SISTEMA IMMUNITARI I L’ALIMENTACIÓ EN
TEMPS DE PANDÈMIA (I)
Una alimentació saludable és fonamental durant la
pandèmia de Covid-19 perquè el que mengem i bevem
pot afectar la capacitat del nostre organisme per a prevenir i combatre les infeccions i per poder-nos recuperar
de la malaltia.
En aquesta ocasió comptem amb la col·laboració de
la doctora en Ciència i tecnologia agrària i alimentària,
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Daniela Zanga. Ella mateixa es presentarà i ens explicarà com una noia italiana ha anat a parar a Lleida.
Nosaltres la vam conèixer per internet i es va oferir a l’Associació per tal de participar en alguns tallers i aportar-nos
els seus coneixements acadèmics. Li hem d’agrair l’esforç
per desenvolupar els temes en català. Moltes gràcies.
Endavant Daniela!

ENTITATS I ASSOCIACIONS
Salutacions a tothom!
Em dic Daniela Zanga, tinc 32 anys i soc italiana (de
Bergamo), però catalana d’adopció.
Vaig començar el meu camí universitari amb una
llicenciatura en Biotecnologia i un màster en Biologia molecular i genètica, ambdós a la Universitat de Pavia. Vaig
venir a Lleida a cursar un doctorat de recerca en Ciència
i tecnologia agrària i alimentària amb el Dr. Paul Christou,
el Dr. Ramon Albajes i la Dra. Roxana Savin, del Departament de Producció Vegetal de la Universitat de Lleida.

saludable és la manera més eficient de prevenir la majoria
de les malalties del nostre segle i de viure la vida amb
energia i plenitud.
Així que vaig començar el meu camí amb la intenció
d’unir els meus coneixements de biologia, (de com
funciona el cos a nivell molecular, dels nutrients que
necessitem per viure, de l’efecte que tenen sobre les
nostres cèl·lules…) amb els coneixements de dietètica.
Soc biòloga nutricionista habilitada en Itàlia i aquest
any acabaré una FP com a “Tècnic superior en dietètica”.
Aquesta titulació em permetrà algun dia obrir la meva
consulta i treballar en la meva passió. No només estic
estudiant les assignatures oficials sinó que també estic seguint cursos i profunditzant temes com la nutrigenòmica
(la relació entre aliments i el nostre ADN), la psiconutrició
i l’alimentació conscient. Vull formar-me cada dia més
per poder ajudar les persones que necessiten ser acompanyades en el viatge d’adquirir uns hàbits alimentaris i
vitals el més saludables possible.
Moltes gràcies per oferir-me aquest espai de participació i divulgació. Desitjo que els temes que desenvoluparem us puguin ser útils per al vostre dia a dia.
EL SISTEMA IMMUNITARI O “DEFENSES”

Daniela Zanga

Sempre m’ha apassionat la investigació, per això
vaig decidir seguir una carrera científica: volia poder
utilitzar els meus coneixements i la meva creativitat per
produir i descobrir coses noves que poguessin ser útils
a les persones.
A més, sentia un fort desig de viure una experiència
a l’estranger, amb ganes de provar-me, de conèixer
diferents cultures i de fugir del provincianisme i de la
mentalitat sovint “obtusa” en moltes qüestions, que
malauradament encara persisteix en la zona italiana
d’on vinc.
Després d’uns anys d’investigació i treball al laboratori, m’he adonat que això no era el que volia per la
a meva vida: volia ser útil a les persones d’una manera
més directa. Al mateix temps, una passió que tenia des
de petita creixia cada dia més: l’alimentació saludable i
la nutrició.
M’encanta el menjar amb gust, els ingredients de tot
el món i sobretot estic convençuda que una alimentació

El sistema immunitari, amb el seu conjunt d’òrgans
i cèl·lules, defensa el cos de les infeccions. La primera
barrera defensiva contra els microorganismes és la pell.
Per aquest motiu, les ferides obertes, però també els
orificis, com la boca i les fosses nasals, són com portes
per on poden passar els microbis.
Alguns òrgans dificulten la trajectòria dels microbis
amb alguns dels seus sistemes, per exemple: la mucosa
nasal dificulta el pas dels microbis amb una densa xarxa
de pèl, capaç d’encunyar-los. Però els més actius contra
les infeccions són els glòbuls blancs i els macròfags.
Suposem que la infecció va començar per una ferida
a la pell, la zona que l’envolta és vermella, dolorosa i
calenta. Aquests signes mostren que hi ha una infecció,
però també demostren que hi ha una lluita entre leucòcits i macròfags contra els gèrmens. Si els leucòcits i els
macròfags no aconsegueixen aturar els patògens, passen
a la sang i als vasos limfàtics, inflamant els ganglis. Els
ganglis limfàtics inflamats produeixen una gran quantitat
de glòbuls blancs que intenten aturar la infecció perquè
no es propagui a tot el cos.
Els gèrmens, un cop introduïts a l’organisme, es multipliquen i unes parts d’ells (antígens) venen reconegudes
pels limfòcits que al seu torn produeixen anticossos espe84
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cífics per combatre la malaltia. A més, un cop superada la
malaltia, alguns leucòcits romanen al cos com a memòria,
disposats a erradicar la malaltia immediatament si torna.
Es diu que la persona és immune. Les vacunes es basen

en aquest principi: s’introdueix a la persona una petita
quantitat de gèrmens, debilitats al laboratori o morts (o
només una part d’ells) perquè no causin malalties, sinó
que estimulin el cos a produir anticossos.

Un leucòcit o glòbul blanc ingerint (fagocitant) un microbi
patogen

Òrgans on es produeixen i s’acumulen els glòbuls blancs

(A la propera edició tractarem els factors que ajuden a reforçar el sistema immunitari).

ESCOLA TERESA BERGADÀ
ARES MOIX SERRAMONA
ALUMNA DE 6è DE L’ESCOLA TERESA BERGADÀ

VISITA D’UNA EXPERTA EN ANIMALS VERTEBRATS
El passat dijous 15 d’octubre de 2020, la Mercè, una
experta en animals vertebrats de Mallorca, va venir a
l’escola per ensenyar-nos als alumnes de cicle superior
uns quants rèptils, 2 amfibis i un aràcnid.
Durant aquest primer quadrimestre de curs treballarem el projecte dels cinc regnes dels éssers vius i és per
aquest motiu que les mestres de cicle superior van pensar
que seria una bona activitat per aprendre.
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Els animals que ens va ensenyar van ser: una tortuga
terrestre, una altra tortuga semiaquàtica què semblava
un dinosaure, una granota molt gran i una altra de més
petita (que podia ser verinosa però què no ho era), un
camaleó de dos mesos (molt bonic), un llangardaix sense
potes (que semblava una serp), un altre llangardaix molt
pacífic, una serp de coral falsa, una boa constrictor (de
les què t’apreten i et maten) i una taràntula.

ENTITATS I ASSOCIACIONS
A més d’ensenyar-nos els animals, la Mercè ens va
explicar algunes curiositats d’ells i també vam poder
fer-li preguntes.

Tots i totes li agraïm molt que hagi vingut perquè
d’aquesta manera hem pogut conèixer de molt a prop
animals interessants.

84
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Catalunya contra el Càncer

Alguaire

JUNTA LOCAL CATALUNYA CONTRA
EL CÀNCER
DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Autors: Rosa Gatell – Joan Inglés

El 19 d’octubre, Dia mundial Contra el Càncer de
Mama, el Sagrat Cor d’Alguaire es va SUMAR AL ROSA.
Iniciativa que fou acollida positivament pel consistori. Any
rere any, el monument emblemàtic de la vila s’acoloreix
de rosa per mostrar el compromís social en la lluita contra el càncer i la solidaritat envers les persones que l’han
patit o el pateixen.

Autor: Miquel Nogueras

TREU PIT PER ELLES
Durant el mes d’octubre es realitzà una campanya de
conscienciació i sensibilització per tal de recaptar fons
per a la investigació de la causa, la detecció precoç, la
prevenció i el guariment de la malaltia.
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Establiments comercials locals i clubs esportius, també, es van SUMAR AL ROSA com a mostra de sensibilitat
i delicadesa, així com fer visible un missatge d’esperança.
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Donada la situació sanitària actual va ser impossible
la celebració de la Diada solidària. La Junta local ha gestionat les comandes de productes solidaris de l’AECC.
El nostre agraïment va per a tots/es vosaltres ja que
el suport i el recolzament són imprescindibles per a què
aquestes iniciatives donin el seu fruit.
Amb la venda d’aquests productes, col·laboracions
econòmiques d’entitats i/o personals s’ha recaptat:

2.192 euros
La Junta Local d’Alguaire ha sumat dues associades
a l’AECC.
Aquest any ha estat un d’aquells on les petites emocions han creat una harmonia diferent, els sons i els silencis
han adquirit un significat especial.

ASSOCIACIÓ DONES MERLI
CRONOLOGIA D’UN PACTE COL·LECTIU EN TEMPS DE LA COVID-19
2013. Un veí d’Alguaire –que va morir solter i sense
fills– va disposar en testament deixar el seu patrimoni
en fideïcomís. Va nomenar hereva fiduciària l’Associació
de Dones Merli d’Alguaire (ADM) durant 30 anys amb
prohibició de disposar i hereva fideïcomissària i definitiva
la Cooperativa Sant Faust d’Alguaire. L’ADM va acceptar
l’herència.
Fa un parell d’anys la junta de l’associació va capir la
necessitat de solucionar el tema de la lleixa, un patrimoni
difícil de gestionar per una associació sense ànim de lucre
i amb un dia a dia ple d’activitats que es duen a terme
de manera voluntària. Una associació que té com actiu
principal el compromís i la generositat de les sòcies. La

junta d’aleshores va considerar necessari cercar assessorament legal per determinar les facultats que teníem a
favor nostre i la responsabilitat que assumíem.
La junta actual vam agafar el relleu, coneixedores del
marc regulador. Sabíem quines eren les parets mestres,
l’estatus legal que calia respectar i vam dir, som-hi!
Procurem la informació i un cop la vam tenir, ens vam
adreçar a la cooperativa.
La Cooperativa i l’Associació vàrem iniciar un tanteig
de manera discretíssima. Així va ser que el 10/3/2020
ens vam trobar la junta petita (comissió de treball) i la
cooperativa i vam explorar la possibilitat d’un diàleg, hi
va haver bona sintonia i voluntat d’entesa. Els homes
84
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Imatge de
l’Assemblea
General

que actuaven en representació de la cooperativa ho van
posar fàcil i les dones de l’associació també. Tot i això, a
l’inici, les posicions eren molt allunyades.
La Covid-19 va interrompre que ens poguéssim tornar
a trobar. Ens vam tornar a reunir el 25/5/20, allí es va
acordar peritar els immobles als efectes d’obtenir-ne el
25%, les dones peritarien la casa del carrer Pau Casals
i la cooperativa les finques rústiques. El 27/6/20 les
dones comissionades de l’associació i els representants
de la cooperativa vam arribar a un preacord, cada part
acceptava la peritació de l’altra i les pèrdues de capital
es suportarien per meitats. Posteriorment la junta de la
cooperativa Sant Faust d’Alguaire va aprovar-lo. La junta
de l’ADM, per unanimitat, també ho va aprovar el 9/7/20.
El dia 7 d’agost de 2020 al domicili social de l’ADM a
Alguaire, va tenir lloc l’assemblea general extraordinària
de l’associació, degudament convocada per la presidenta
Sra. Ana Maria Gruas Estadella amb el següent ordre
del dia:
Tema únic: Informar, debatre i, si escau, aprovar el
preacord assolit per la junta de l’associació i la Cooperativa Sant Faust que han pactat anticipar la delació de
l’herència del veí Sr. Francesc Sabaté Buira, prèvia detracció de la quota lliure (quarta trebel·liànica). Autoritzar la
Sra. Presidenta per atorgar els documents públics i privats
necessaris per donar compliment als acords.
A l’esmentada assemblea hi van assistir 116 associades, entre sòcies presents i representades, en única
convocatòria i vàlidament constituïda, d’acord amb els
articles 11 i 12 dels estatuts. Hem protocol·litzat notarialment la llista d’assistents.
Per unanimitat, amb el vot favorable del cent per cent
de les sòcies presents i representades, es van adoptar els
acords següents:
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Aprovar el preacord assolit el dia
27/6/2020 entre la comissió de la junta
directiva de l’associació i la comissió de
la cooperativa del camp Sant Faust per
anticipar la delació de l’herència del Sr.
Francisco Sabaté Buira prèvia detracció de
la quota lliure. L’associació de dones Merli
d’Alguaire anticipa la delació del fideïcomís en favor de la cooperativa Sant Faust
d’Alguaire, d’aquesta manera l’herència fa
trànsit a l’hereva fideïcomissària. La delació
a favor de la cooperativa li atribueix la condició d’hereu, qui fa seva l’herència amb
aplicació del principi de subrogació real. La
cooperativa prendrà possessió de tots els
béns de l’herència tan bon punt s’atorgui
la corresponent escriptura pública.
L’associació de dones Merli d’Alguaire, abans de lliurar
el fideïcomís, detrau i fa seva la quarta trebel·liànica que
queda deslliurada del fideïcomís. I en pagament de la
quarta trebel·liànica s’adjudica els béns següents:
La casa amb referència cadastral
9133308CG9293S0001GQ que consta inscrita al RP
Balaguer, terme municipal d’Alguaire, amb el número
de finca 7.113 i el 25% del capital dipositat en entitats
financeres prèvia regularització de l’excés d’adjudicació
de la casa respecte la resta dels immobles i les pèrdues
en les inversions realitzades fins a la data.
L’escriptura es va atorgar el 2/10/2020 davant la notària de Lleida Sra. Cristina Hernández Ruiz. Al moment
d’atorgar l’escriptura el capital mobiliari dipositat era
663.958,43 €, lluny del que calia retornar (712.833,36
€). El capital adjudicat a l’associació de dones Merli
d’Alguaire va ser 132.196,15 €. L’habitatge es va valorar
en 100.000,00 €.
Avui l’ADM disposa en propietat, lliure de fideïcomís, de la casa del carrer Pau Casals, núm. 1 d’Alguaire
que és la seu social i d’un petit capital que ben administrat és un coixí que facilita la gestió del dia a dia.
La Cooperativa disposa en propietat de la resta de
l’herència. Tot s’ha fet de manera tranquil·la i pacífica.
Les dues entitats defensem interessos col·lectius i som
representatives d’una part important dels veïns del
municipi. Totes dues entitats som i fem comunitat!
Gràcies a la confiança i la participació de tots ho hem
fet possible.
La Junta de l’associació de dones Merli d’Alguaire.
Alguaire, 24 novembre 2020
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ASSOCIACIÓ DONES MERLI
MARIA, DOLORS I MONTSETA
A la Junta de l’ASSOCIACIÓ de DONES MERLI d’ALGUAIRE
Amb aquestes quatre ratlles us volem agrair el detall que ens heu fet arribar aquesta castanyada. Estem segures
que el nostre sentir és el mateix de la majoria de les sòcies i per això hem volgut fer-vos-ho saber.
Sabem que darrere d’aquestes coses hi ha neguit i hores de feina, i us mereixeu el nostre reconeixement.
Us felicitem per aquesta iniciativa senzilla i delicada que ens ha demostrat el vostre compromís amb nosaltres, les
vostres ganes de mantenir viu l’esperit d’una festa molt nostra i el vostre propòsit de fer més portadora la penosa
situació que estem vivint.
També és molt d’agrair la manera i la cura que heu posat en l’organització i distribució del regal, garantint que
compliu les normes de seguretat que ens imposa aquesta pandèmia, vetllant pel benestar de totes les sòcies i predicant amb l’exemple.
Sobretot us volem felicitar perquè amb el vostre gest, tan senzill que sembla, heu aconseguit que, malgrat la distancia que ens separa, poguéssim celebrar la castanyada més juntes que mai i, a més, ho hem pogut compartir amb
tots els de casa, amb la qual cosa heu fet que aquesta festa fos encara més gran.
Enhorabona doncs, pel vostre propòsit d’endolcir aquests dies tan amargs. Salut!

Estimada amiga,
Amb motiu de la celebració de la
Castanyada
Aprofitem per saludar-te i enviar-te
un petit obsequi, brindem perquè tots
i totes tinguem molta salut
Desitgem que puguem reunir-nos
ben aviat
Afectuosament

La Junta de l'Associació
Dones Merli
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RACÓ DE CUINA
Aquest trimestre hem preparat uns plats d’hivern que apeteixen especialment durant les festes nadalenques,
tots fets a base de rotllets, esperem que us agradin.
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El replè pot ser de bacallà esqueixat o també fumat

Primer plat
Preparació: 30 minuts
Dificultat: Mitjana
Ingredients:
Paper d’arròs
Llavors de sèsam negre
Per al farciment:
200 g de bacallà esqueixat i dessalat
Ruca
1 enciam, tallat ben finet
1 ceba vermella petita escaldada
Canonges
4 tomàquets madurs, pelats i tallats a tires
Alvocat
8 tàperes conservades en oli
Olives negres sense pinyol
Per a la salsa d’alfàbrega i ruca:
1 got (250 ml) de fulla de julivert
½ got de fulla d’alfàbrega
½ got de fulla de ruca
Pebre negre mòlt
1 grapat d’ametlles
6 cullerades d’oli d’oliva
Aigua
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Preparació:
Començarem escalfant el cibulet 3 segons en aigua
bullent, reserveu-lo.
Per fer la salsa, tritureu tots els ingredients, però poca
estona; que quedi una salsa poc homogènia, poseu-hi
l’aigua gradualment per trobar el punt que us agradi.
Barregeu tots els ingredients per al farciment.
Remulleu el paper d’arròs un parell de minuts amb
aigua tèbia i esteneu-lo sobre un drap humit per treure
l’excés d’aigua, veureu que de seguida es van posant
toves i ja podeu començar a farcir-los. Poseu un parell
de cullerades plenes de farciment sobre el paper d’arròs
i embolcalleu-lo doblegant els costats cap a l’interior
perquè tanquin els laterals. Feu-ho rodar per acabar de
tancar el rotllet. Presenteu els rotllets acompanyats de la
salsa. Si no voleu fer-la vosaltres, podeu acompanyar els
rotllets amb salsa de soja ja preparada. Espolvoreu amb
una mica de llavors de sèsam per damunt.

Canelons d’albergínia
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Aquesta recepta és apta per a persones
veganes.

Segon plat
Preparació: 50 minuts
Dificultat: Mitjana
Ingredients:
3-4 albergínies mitjanes
1 carbassa mitjana (uns 800 g)
300 g de bolets xiitake
200 g de nous
Ametlla mòlta
Oli d’oliva
Pebre negre
Sal
Per a la beixamel:
1 coliflor mitjana
1 ceba mitjana
Oli d’oliva
Sal
Nou moscada
3-4 c.s. de llevat (opcional)
Preparació:
Comencem preescalfant el forn a 200 ºC i prepararem
la beixamel. En una olla, salteu la ceba tallada a mitges
llunes durant uns 7 minuts. Renteu la coliflor, talleu-la a
flors i col·loqueu-la dins l’olla. Afegiu aigua fins a cobrir
la meitat de les verdures i una culleradeta petita de sal
marina. Tapeu i feu bullir durant 10 minuts. Finalment,
tritureu el contingut de l’olla juntament amb una cullerada d’oli d’oliva, nou moscada al gust i el llevat (opcional),
fins a aconseguir una crema fina i homogènia i reserveu.
Continuarem preparant els canelons. Renteu les albergínies i talleu-les a làmines verticals ben finetes. Escalfeu
una planxa amb una mica d’oli d’oliva i feu les albergínies
per tots dos costats i les reserveu.

Peleu i talleu la carbassa a daus, i renteu i talleu els
bolets xiitake a tires.
Escalfeu una paella amb un raig d’oli d’oliva verge i
salteu la carbassa i els bolets amb un pessic de sal durant
10-15 minuts, fins que estiguin tendres.
Ara tritureu les nous fins que quedin reduïdes a trossets ben petits. Afegiu la carbassa i els xiitake i tritureu
amb la batedora a poca potència fins a integrar tots els
aliments.
Col·loqueu 2 o 3 talls d’albergínia, en funció de la
mida que vulgueu els canelons, sobre una estora de
bambú (tipus sushi) superposades les unes amb les altres
de manera que formin una base.
Afegiu dues cullerades de farciment a l’extrem més
proper a vosaltres i enrotlleu. Col·loqueu el caneló en
una safata de forn i repetiu el procediment fins a enrotllar
tots els canelons.
Un cop teniu tots els canelons dins la safata de forn,
aboqueu la beixamel fins a cobrir-los, i afegiu ametlla
mòlta per sobre.
Poseu la safata al forn per escalfar els canelons i daurar una mica l’ametlla mòlta perquè tingui un efecte de
gratinat i ja està llest per servir.
84
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Canelons
Una innovació a les postres tradicionals
catalanes.
Postres

precisió. Us puc dir que són dues cullerades de cafè aproximadament, però insisteixo, que s’ha de pesar. Si no es
fa la gelatina, pot quedar massa sòlida o massa líquida,
fent que el caneló es trenqui. Aboqueu-ho amb l’aigua
i la mel, és important dissoldre bé l’agar dins del líquid,
feu-lo bullir, un cop arrenqui el bull deixeu-lo un minut
i apagueu el foc. Mentre, prepareu un recipient pla on
abocar la gelatina. Amb compte, aboqueu-ho sobre el
plat i vigileu el gruix, no ha de ser ni massa gruixut ni
massa prim.

Preparació: 30 minuts
Dificultat: Mitjana
Ingredients:
200 ml d’aigua
200 ml de mel
3 g d’agar-agar
250 g de mató
Per decorar:
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Nous
Mel
Fruita deshidratada
Menta

I ara, deixeu que la gelatina es refredi a temperatura
ambient, una hora com a mínim. Per això us he comentat
que podeu preparar la gelatina amb temps, de bon matí,
i a migdia ja la podeu fer servir sense problemes. Fins i tot
el dia abans, però no la guardeu a la nevera massa temps.

Preparació:
Comenceu escollint la mel, aquí hem fet servir mel de
mil flors, que és la que més ens agrada però qualsevol pot
anar-hi bé. L’agar, el podeu trobar en qualsevol botiga
mínimament especialitzada. Peseu l’aigua i la poseu en
un cassó, feu el mateix amb la mel i la barregeu amb
l’aigua. Ara peseu la pols d’agar, es pot trobar també
en escates, però en qualsevol cas és important que el
pes sigui exacte, per això us recomano una balança de

Ara ja es pot enrotllar sense que es trenqui. Amb
una mànega pastissera introduïu el mató damunt de la
gelatina, deixeu un petit espai a banda i banda i ja es
pot enrotllar, un cop fet el caneló talleu les puntes amb
el ganivet de cada costat.
Finalment podeu posar una mica de mel per sobre i
fruita deshidratada o fruits secs i ja es podrà servir. Bon
profit.

Pas 1

Pas 2

Pas 3

Pas 4

Pas 5

Resultat final
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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

