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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 9:00 a 13:00 h  
 De dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 h.

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

∙ Oficina Cassa:
 Trucar al 931 227 333

∙ 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 poden variar, in-
formeu-vos en cada departament o entitat corres-
ponent.

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

Fotografies Portada i Contraportada: Elvira Larrègula

NOTA DE LA REDACCIÓ
Continuem aquest 2021 amb una edició amb contingut tot atípic, 

es va celebrar un Abril Cultural amb activitats limitades i amb totes 

les mesures anti-Covid necessàries, no per això, és un any menys 

important, entre els actes, destac
a la informació sobre la descoberta 

arqueològica de la tomba de la Priora Jerònima de Gort a les restes del 

nostre convent… aquesta és una 
edició carregada de cultura i hi

stòria, 

esperem que gaudiu com sempre, de la seva lectura.
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RACÓ POÈTIC

EN RECORD DE L’ANTONIO DOMINGO SERRAMONA
La primavera i l’inici de l’estiu, eren de les èpoques més desitjades per l’Antonio, naixien les flors a les que 

ell hi dedicava grats moments, plantava esqueixos i feia créixer el seu preuat jardí amb els testos ben alineats 
que lluirien en el seu estimat balcó. Ell sempre deia que era temps de vida, celebracions i festa. Va dedicar-hi 
alguns dels seus escrits aquest n’és un.

MARIA LLOVERA OCAÑA

LA FOGUERA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Ja ens comença un nou estiu
preparem insecticides
protectors i vermicides

que és quan tota cuca viu.

Amb tota la solemnitat
i l’andròmina inservible

tot allò que és combustible
temps ha que és molt celebrat.

Ve el temps de les calorades
cal doncs festejar l’inici
saludant aquest solstici

fent les més grans foguerades.

Per obtenir el benefici
de les plantes i les flors
dels arbres i les llavors

cal també focs d’artifici.

Pugen ben amunt les flames
que la nit és poca i curta
i si salteu amb una turca

no us socarrimeu les cames.

Un altre fet que destaca
en aquest ambient festívol
és l’esclat no sempre frívol

de les piules i la traca.

BONA REVETLLA AMICS!

LUZ Y COLOR
Mª GLÒRIA NADAL ALOY

Fantasía de colores, 
azul, naranja y limón,

rosa y blanco inmaculado,
mezclado con bermellón
con jirones de algodón

en un lazo rojo de fuego.
¡Vaya mezcla de colores,
si no sabes de qué hablo

es una puesta de sol!

LA PENA
Mª GLÒRIA NADAL ALOY

Mi pena es muy mala
porque es una pena que yo no quisiera,
vino como vienen sin saber de dónde,
vino y se ha quedado en mi corazón
como el amargo en la corteza verde

del verde limón.
Como las raíces de la enredadera

se va alimentando la pena en mi pecho
con la sangre de mis venas,

yo no sé por dónde y por donde no
se me ha liado, esta pena al cuerpo

sin saberlo yo.
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DEDICADA A L’HISTORIADOR  
JOSEP LLADONOSA, EL NOSTRE PARE

CONCEPCIÓ LLADONOSA VALL-LLEBRERA

Des de segles
ens tancaven les portes.

S’oblidaren que els estels lluen cada nit
per damunt dels núvols.
El sol aliat amb la terra

esdevenia un foc
que sovint es feia batec entre la flama i la por…,

Un seny poruc
i la rauxa amagada

entre tantes amenaces.
Més la història

l’art,
la música,

brollaven lliures
per sobre les minses

contrades de llibertat. 
Per què la història

és estendre la mirada
vers la conformada vida,

pels artesans
els poetes,
els joglars,

els constructors
d’esglésies,

amb llur espiritualitat
de pedra

punxant cap al cel
en un mar de pregàries.

La força del dolor
l’empenta d’engendrar

fills de la terra
arriscant sovint

caure dins l’odi
dels vencedors

amb l’única eina
de defensa:

la sorra buscada
o només imaginada
del temps del futur.

I, la llengua,
l’insadollable fil

que perviu
i lliga els segles

com un raïm que serà
el vi novell

de la vida de demà.
Mentre l’aura negra
revocant la llibertat,
estenent sacs foscos

de tirania
feia que tot

és trenqués de nit,
però l’alba era esperança

ja que entre
les engrunes del temps

s’amagaven
corriols secrets i segurs…

Un jorn
es van obrir rutes obertes

entre les hores
per gaudir del viure.

Amb agraïment per Ell.
Per tots nosaltres.

Por una simple avellana
dos rapazuelos pobretes
se pegaron dos cachetes 

un martes por la mañana.
Cansados de sacudirse,

y obrando por fin la razón
la causa de la cuestión
acordaron repartirse.

Uno de los dos la fruta partió
y una vez partida

vieron que estaba podrida
y era inútil la disputa.
Suele a menudo pasar,

el grande como el pequeño
pretenden con más empeño

lo que no ha de disfrutar.

LA AVELLANA
Mª GLÒRIA NADAL ALOY
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LLORENÇ MATA I PONS
I LA FÀBRICA TÈXTIL (IV de IV)

VICENT LLADONOSA GIRÓ

La Societat Serra Hermanos

Referent a la Societat Serra Hermanos, familiars dels 
Serra de la fàbrica d’Alguaire, el soci fundador Antoni 
Serra i Monnà, va morir el 12 de gener de 1906. El seu 
hereu és el fi ll únic Antoni Serra i Feliu que en substitució 
del pare passarà a formar part de la Societat a la que el 
23 de febrer de 1906 se li modifi carà el nom de Serra 
Hermanos pel de Serra i Serra. Com sigui que el segon 
soci fundador va morir també el 8 de gener de 1909 
sense testar, es declaren hereus ab intestato el seus fi lls 
D. Mateo, D. Jaume, D. Vicenç, D. Eudaldo i Dª Maria 
de Montserrat Serra i Buixó. El Jaume Serra i Buixó seria 
l’avi patern del que fou Ministre del Govern Narcís Serra 
i Serra.

El fi nal de la Societat J. Serra i Companyia 
(La fàbrica d’Alguaire)

Vistes les difi cultats econòmiques del Pau Serra i Vehil, 
gerent de J. Serra i Companyia, amb la Societat dels seus 
familiars Serra i Serra i amb el Llorenç Mata i Pons, no li 

queda altra solució que “transferir” La fàbrica al Llorenç. I 
en aquest sentit, tenim el següent assentament al Registre 
de la Propietat del 22 de novembre de 1911:

Ahora por escritura que se especifi cará dicho D. Pablo 
Serra y Vehil, casado, del comercio, mayor de edad, vecino 
de Barcelona, parte de su calidad de gerente y en virtud del 
acuerdo adoptado por todos los interesados en la compañía 
J. Serra y Compañía en junta celebrada al efecto el diez de 
agosto de 1910 en la cual D. Francisco y D. Eugenio Serra 
y Serra por sí y además el D. Francisco en representación de 
su hermana Dª Francisca Serra y Serra según escritura de 
poder otorgada en Barcelona a primero de octubre de 1904 
ante el Notario D. Adelfo Fochs acordaron autorizar al socio 
gerente D. Pablo Serra y Vehil para otorgar la escritura de 
insolutumdación objeto de la presente inscripción.

Nota: Insolutumdació (substantiu femení, dret cata-
là): Cessió d’una cosa, d’un dret o béns, en pagament 
d’un crèdit, amb el consentiment del creditor, que es 
dóna per pagat.19

Por tanto dicho D. Pablo Serra y Vehil en representación 
de la expresada Sociedad J. Serra y Compañía y en cumpli-
miento de lo acordado por todos sus socios insolutumda y 
cede en pago a D. Lorenzo Mata y Pons, mayor de 25 años 
de edad, soltero, del comercio, vecino de Barcelona, repre-
sentado por su apoderado D. Alfredo Mata y Juliá, casado, 
del comercio, mayor de edad, vecino de Barcelona, a lo 
que acreditaba al D. Lorenzo Mata y Pons de la Compañía 
J. Serra y Compañía por razón de su cuenta de crédito, la 
fi nca de éste número con su salto de agua, otras tres fi ncas 
más y la concesión administrativa para utilizar las aguas 
sobrantes del canal de Lérida junto al Molino de Peretó 
término de Alguaire con destino a fuerza motriz que le fue 
concedida a la Sociedad J. Serra y Compañía por la Junta 
de Acequiaje de Lérida por acuerdo comunicado mediante 
ofi cio de fecha 26 de enero de 1900, modifi cado por otro 
transmitido en 20 de mayo del mismo año por la suma 
total de 150000 Pesetas de las que se aplican a la de éste 
número 128000 Pesetas. Dicho D. Alfredo Mata y Juliá en 

19 Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana S.A.

Vista de l’antiga fàbrica tèxtil J. Serra i Companyia que al 1914 
va passar a mans del senyor Llorenç Mata i Pons. 

(Viquipèdia. Internet)
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la calidad con que acciona acepta esta insolutumdación y 
cesión con todos sus efectos.

Pero como el derecho a utilizar el expresado salto de 
agua no aparece inscrito a favor de la Sociedad J. Serra 
y Compañía se suspende la inscripción en cuanto a dicho 
derecho a utilizar el referido salto, inscribiéndose tan solo 
por lo que toca al terreno y edifi cios y cesión en pago la cual 
se ha hecho con el pacto siguiente: 

Todos los derechos e impuestos y gastos que por razón 
de la escritura que motiva ésta inscripción se derenguen y 
causen hasta su defi nitiva inscripción en el Registro de la 
Propiedad serán a cargo de D. Lorenzo Mata. 

Habiéndo reunido el D. Lorenzo Mata y Pons el doble 
carácter de acreedor hipotecario y dueño de ésta fi nca, la 
inscripción de crédito hipotecario señalada con el número 6 
del folio 47 vuelto del tomo 1172 queda totalmente cance-
lada y extinguida por confusión de derechos y por solicitarse 
en la escritura que motiva ésta inscripción. El mismo título 
comprende otras tres fi ncas y la concesión administrativa 
para utilizar las aguas sobrantes del canal de Lérida de cuya 
concesión no se solicita la inscripción y las fi ncas se registran 
donde indica la nota marginal de ésta inscripción.20

Pel que fa referència al dret a no poder utilitzar el salt 
d’aigua en un assentament del Registre de data 6 d’agost 
de 1914 es diu:

...Salto de agua de 7 metros 50 centímetros de desnivel. 
Valorado dicho salto en 1000 Pesetas. Don Alfredo Mata 
y Juliá, mayor de edad, del comercio, vecino de Barcelona, 
obrando en la calidad de Director de la S.A. Fàbricas de L. 
Mata y Pons cuya sociedad es sucesora de la que existió con 
la razón social J. Serra y Compañía acudió al Juzgado Muni-
cipal de Alguaire solicitando acreditar por medio de testigos 
la posesión en que dicha sociedad J. Serra y Compañía tuvo 
desde el año 1878 hasta 1910 del descrito salto de agua 
el que adquirió por aportación que le hizo D. Pablo Serra y 
Armengol en dicho año de 1878 sin que de su adquisición 
tenga título escrito. 

Admitida la información ofrecida previo anuncio de la 
misma por edicto fi jado en la casa Consistorial de Alguaire 
declararon como testigos D. Salvador Oliva Torruella y D. 
Ramón González Roig, mayores de edad, vecinos y propi-
etarios de Alguaire quienes manifestaron que les constaba 
de ciencia propia que el salto de agua de que se trata lo 
poseyó en nombre propio la Sociedad J. Serra y Compañía 

20 RPB. Volum Ajuntament Alguaire. Finca 1919. Inscripció 8.

por el concepto indicado y todo el tiempo también antes 
expresado.

Resultando de las certifi caciones, una expedida por éste 
registro el 4 de julio de éste año de que el salto de agua de 
que se trata no está inscrito ni en dominio ni en posesión 
a favor de persona alguna y otra expedida por D. José 
Mayench alcalde, D. Francisco Arjó regidor síndico y D. Juan 
Capell secretario del Ayuntamiento de Alguaire con fecha 
primero de julio de este año de que:

El derecho a utilizar dicho salto de agua se halla amillara-
do a nombre de la Compañía Anónima Fàbricas de L. Mata 
y Pons, antes J. Serra y Compañía, no pagándose por el 
salto de agua contribución alguna por no estar sujeto a ella.

 Por lo que oído el parecer del fi scal municipal D. Francis-
co Sabaté y con su conformidad D. José Biel juez municipal 
de Alguaire bajo la actuación del secretario D. Juan Capell 
dicto auto con fecha 31 de julio de éste año aprobando 
el expediente y mandando su inscripción. En su virtud no 
habiendo hallado en el examen hecho del registro asiento 
alguno del citado salto de agua que esté en contradicción 
con la relacionada, inscribo la posesión del salto de agua 
arriba descrito a nombre de la razón social J. Serra y Com-
pañía sin perjuicio de tercero que pueda tener mejor derecho 
a su propiedad.21

El mateix 6 d’agost de 1914 i en un assentament al 
Registre, per una part es diu que el préstec fet per Serra 
Hermanos a J. Serra i Companyia per un valor de 400.000 
pessetes a l’interès anual del 4,5% i de 15.000 pessetes 
establertes per a costes i del que ja s’havien cancel·lat 
125.000 pessetes ha estat cancel·lat en 425.000 pessetes. 

També es diu:

...habiéndose subsanado el defecto que motivó dicha 
suspensión del referido salto de agua, o sea habiéndose ins-
crito ya el mismo a tenor de la Sociedad J. Serra y Compañía 
según se desprende de la inscripción décima precedente se 
inscribe el repetido salto de agua enclavado en la fi nca de 
éste número a favor de D. Lorenzo Mata y Pons por su título 
de insolutumdación sin perjuicio de tercero por fundarse en 
posesión y en la forma que más por extenso consta de la 
inscripción octava de esta fi nca, folio 189, del tomo 1284. 

21 RPB. Volum Ajuntament Alguaire. Assentament 1919. Foli 

213. Tom 87.
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LA PARTIDA I TOSSAL DE BURRO
PERE TERRADO TERRADO

El mismo título comprende otras tres fi ncas ya registradas 
y la concesión administrativa de otro salto de la que no se 
solicita inscripción.22

Per tant, podem dir que a partir de l’agost de 1914 
la fàbrica ja va quedar en mans de la família del Llorenç 
Mata i Pons. Recordem que el Llorenç ja era traspassat 
des del 29 de setembre de 1911.

Desconec quan la nova empresa Fàbriques de L. Mata 
i Pons es va posar a treballar a ple rendiment, però segu-
rament passarien alguns anys. Ho dic, doncs he revisat 
els censos d’Alguaire a la web de la Diputació de Lleida 
i observo que als de 1916 i 1917 pràcticament només 
hi consten 4 persones al que anomenen l’Ex–Colònia 
Serra. Això podria ser la causa que l’activitat a la fàbrica 
fos pràcticament nul·la.

22 RPB. Volum Ajuntament Alguaire. Finca 1919. Inscripció 12.

Els empleats i empleades van espavilar-se marxant a 
altres localitats de Catalunya on hi havia empreses del 
mateix sector. Tal es el cas dels pares de la nostra po-
etessa i escriptora Maria Malla que van anar a treballar 
a una fàbrica de Castellbell i el Vilar de la província de 
Barcelona, tot i que anys més tard ella va exiliar-se a 
França, on va morir.

En resum, un mal acabament per a tota la família Serra 
entre el problema originat pel sacerdot Jaume Serra, ja 
comentat en anteriors Cercavila i el problema de paga-
ment amb la societat de venda de cotó de Llorenç Mata 
i Pons qui es va acabar apropiant de la fàbrica. Només 
va faltar que la làpida que hi havia d’ells al cementiri 
desaparegués, (segurament ningú pagava els drets de 
cementiri) i les restes dels enterrats de la família passessin 
a una fosa comú (a. c. s.).

El present article havia de formar part de l’estudi so-
bre l’antic terme i actual partida de Vimpèlec, publicat 
a la Cercavila, entre els anys 2016 i 2017, però en vam 
interrompre la publicació perquè vam considerar que 
ja se n’havia allargat prou l’estudi. Ara en reprenem 
aquesta part.

Creiem que pocs lectors hauran sentit parlar de la 
partida o del tossal de Burro, que encapçala aquest 
escrit, ja que la darrera vegada que l’hem vist escrita, és 
en documents de l’any 1867.

Per conèixer l’origen de burro, vegem que en diu el 
fi lòleg Joan Coromines: BURRO del castellà burro, extret 
de burrico o borrico que prové d’un mot burricus ‘cavall 
petit’, del llatí vulgar i tardà, però que és d’origen incert. 
Els primers documents catalans en què apareix diu que 
són de fi nals del segle XVI, concretament de l’any 1590 
(DECLC). 

El DCVB sobre l’etimologia de burro, resumint, només 
diu: pres modernament del castellà burro, que és un mot 
que ha arrelat molt a Catalunya i València en substitució 
d’ase, i que a Mallorca i Menorca només s’usa en sentit 
despectiu.

No dubtem que la introducció de “burro” referit a 

l’animal equivalent al català “ase”, es produí moderna-
ment a partir de l’any 1590, encara que a Alguaire en 
dèiem “ruc” tant en sentit real com en sentit fi gurat o 

Extrem de ponent del tossal de les Roques de Burro 
o de Vimpèlec
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metafòric. Jo, de jove, només recordo haver sentit emprar 
el mot “burro” a Alguaire, per algun mestre a l’escola, 
en el sentit de persona poc intel·ligent.

Paradoxalment, però, trobem que prop de dos segles 
i mig abans, concretament 232 anys, de la introducció de 
burro (l’animal) a la llengua catalana, ja existia a Alguaire 
el llinatge o cognom Burro, amb majúscula. Ho compro-
vem al fogatge de l’any 1358, que es va fer en temps del 
rei Pere el Cerimoniós (ADiocG. Còdex 23-5), on trobem 
que, en aquell any, Alguaire tenia 133 focs, dels quals un 
era de Pericó Burro i un altre de Bartomeu Burro.

Posteriorment, a la capbrevació que el monestir de 
la Mare de Déu d’Alguaire va fer l’any 1467, essent-ne 
priora Na Francesquina de Carcassona, trobem que 
Domènec Coch, habitant d’Alguaire, capbrevà, el dia 
17-9-1467 que, entre moltes altres peces de terra, en 
posseïa una, de la suma de Pere Burro (és a dir, de les 
que tenia assignades Pere Burro), situada als Domenges, 
que afrontava amb la possessió de Pere Vidal, d’altra 
part amb la de Miquel Jornet i amb la carrera –camí– 
de Ratera, per la qual pagava de cens anual 3 sous i 1 
diner. També capbrevà que posseïa la meitat d’un altre 
tros de terra, també situat als Domenges, de la suma de 
Pere Burro, que afrontava amb Joan Vidal, soguer, amb 
terra de Ramon Puig i amb la séquia Major, per la qual 
pagava de cens cada any 2 sous i 6 diners. (AMMA A-2 
C-8 Llibre 30, f. 3r).

Afegim que el cognom Burro, en l’actualitat, encara 
existeix a diversos llocs bàsicament l’Aragó, principalment 
a Osca i també a Saragossa. A Catalunya en resten uns 
quants, pocs, es poden comptar amb els dits de les mans, 
especialment en algunes de les comarques de Lleida. 
També n’hi ha al Principat d’Andorra, però amb la grafi a 
Burró, que caldria esbrinar si té la mateixa etimologia, 
però això, ja és una altra hipòtesi en la qual no entrem.

Aclarim de seguida, que el “tossal de Burro” és com 
també s’havia anomenat el “tossal de les Roques de 
Vimpèlec”; i el topònim “partida del Tossal de Burro”, 
és refereix a les terres de la rodalia del tossal de Burro 
o de les roques de Vimpèlec. Sens dubte, els topònims 

anteriors, tant els referits a les roques com a la partida, 
foren originats perquè algú de cognom Burro hi tingué 
propietats de terra.

A continuació veurem diverses referències 
als expressats topònims.

Situada a l’horta i terme de Vimpèlec, a la partida 
del Tossal de Burro, trobem que en data 17-5-1755, 
la Comunitat de Preveres d’Alguaire, representada per 
Francesc Morell, prevere i benefi ciat de l’església d’Al-
guaire, vengué a Josep Sabater, major, i a Josep Sabater, 
menor, pare i fi ll, pagesos d’Alguaire, una peça de terra 
de 8 jornals i 8 porques, que afrontava a sol ixent amb els 
hereus d’Esteve Farré, amb els cònjuges Josep Moreno i 
Francesca Sitjar i amb terres de la Comunitat de Preveres 
mitjançant un braçal, a ponent amb Anastasi Lladonosa, 
major, a migdia amb Miquel Cabiscol, amb Jeroni Car-
nisser, amb Josep Tribó i amb Pau Roig, els 4 de Vilanova 
de Segrià, i amb Domènec Banyeres, i a tramuntana amb 
Jacint Martínez i amb la Calçada de les Pedres; pertanyia 
a la venedora Comunitat de Preveres per haver-la rebut 
d’Agustí Alemany, prevere i benefi ciat que fou de l’es-
glésia d’Alguaire. En foren testimonis: Jaume Sabater, 
pagès, i Josep Granger, fuster, veïns d’Alguaire (AHL FN 
Reg. 1054, f. 84v).

Nou anys més tard, la vídua de Josep Sabater, Elisabet 
Carbonell i Josep Sabater i Carbonell, pagès d’Alguaire, 
mare i fi ll, el dia 22-12-1764, per pagar a Josep Jover, 
senyor jurisdiccional de Llorach, veí de Santa Coloma 
de Queralt, la quantitat de 226 lliures que li devien, li 
vengueren a carta de gràcia, una peça de terra de 10 
jornals, Situada a la partida de Vimpèlec, àlies de Burro, 
que afrontava a sol ixent i tramuntana amb la calçada 
de les Pedres, a migdia amb la boga del terme de Vila-
nova de Segrià i a ponent amb les mencionades boga i 
calçada; (AHL FN Reg. 622, f. 303r); en aquesta menció 
veiem que empren l’àlies Burro, referit a la “partida de 
Vimpèlec”, quan només Burro era referit al tossal de les 
Roques de Vimpèlec, o com a partida, a la rodalia del 
tossal de les Roques de Vimpèlec.

A una peça de terra situada al terme de Vilanova de 
Segrià, també la trobem anomenada com a partida del 

Vista aèria del tossal de les Roques de Burro o de Vimpèlec
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Tossal de Burro, apareix al testament, de data 27-12-
1770, d’Anastasi Lladonosa, major, que vivia al carrer 
del Merli, en el qual nomenà marmessor al seu germà 
Anastasi Lladonosa, menor, entre altres disposicions, feu 
diversos llegats a la seva fi lla Maria Lladonosa, un dels 
qual, la mencionada peça de terra, que era d’un jornal 
i sis porques i afrontava a sol ixent amb Josep Sabater 
i Carbonell, a migdia amb Anastasi Lladonosa, menor, 
a ponent amb Llorenç Martínez i a tramuntana amb la 
Calçada de les Pedres; va fer hereu al seu germà Mateu 
i a la seva muller Rosa usufructuària; en foren testimonis: 
el Dr. Francesc Sabater, prevere i benefi ciat de l’església 
d’Alguaire, i Bertran Maench, mestre de cases, (ACN FN 
Reg. 843, f. 4v).

En data 27-12-1770, Joan Surribes, pagès de Lleida, 
vengué a Joan Farràs, pagès d’Alguaire, una peça de terra 
d’un jornal i dues porques situada al terme i horta de 
Vimpèlec, contigu al terme d’Alguaire, a la partida de les 
Roques de Vimpèlec o tossal de Burro, que afrontava a sol 
ixent amb Baptista Sinté, a migdia amb Josep Banyeres 
i Basí i amb dit Sinté mitjançant la calçada, a ponent 
amb Josep Sabater i Carbonell mitjançant calçada, i a 
tramuntana amb Josep Salvador. Testimonis: Joaquim 
Penya, ferrer, i Tomàs Canyelles, pagès, veïns d’Alguaire 
(ACN FN Reg. 843, f. 2v).

Trobem una variant en la denominació, la de “partida 
de Davall del Tossal de Burro” del terme de Vilanova de 
Segrià, per designar la situació d’una peça de terra que, 
Josep Nadal, pagès, i Joan Brunat, mestre de primeres 
lletres, com a marmessors dels béns, fi lls i hereu de Josep 
Sinté, quòndam pagès d’Alguaire, nomenats pel batlle 
Anton Badia i Jou, el dia 30-3-1787, arrendaren pel 
termini de 3 anys i 7 mesos a Josep Guàrdia, pagès d’Al-
guaire, el dia 3-4-1787, la mencionada peça de terra que 
era d’un jornal i 10 porques; va fer l’encant o subhasta 
els corredors, Josep Pujades i en foren testimonis Anton 
Jofre i Sabater i Pau Giné, pagesos d’Alguaire (ACN FN 
Reg. 857f. 83r).

Jeroni Torremadé, pagès d’Alguaire, tenia una peça 
de terra d’un jornal i 6 porques, que afrontava amb el 
tossal de Burro, és a dir amb les roques de Vimpèlec, 
situada al terme de Vilanova de Segrià, a la partida del 
Solar, que en data 10-9-1795, vengué a Francesc Moix, 
pagès d’Alguaire, amb dret de poder-la recomprar; en 
foren testimonis Josep Solé, menor, pagès, i Anton Blan-
ch, sabater, veïns d’Alguaire (ACN FN Reg. 865, f. 157v).

Hem trobat la menció del tossal de Burro, quan en 
data 14-3-1798, Francesc Moix, pagès, revengué a Jeroni 
Torremadé, pagès, ambdós d’Alguaire, la peça de terra 
descrita al paràgraf anterior; de la qual revenda en foren 
testimonis Francesc Giró i Isidre Giró i Forés, pagesos 
d’Alguaire (ACN FN Reg. 867, f. 18v).

Acabem l’anterior menció al tossal de Burro quan en 
data 26-11-1815, Victorià Torramadé, pagès de Vilanova 
de Segrià, i Josep Herbera i Garriga, pagès d’Alguaire, 
com a marmessors de Jeroni Torramadé, vengueren a 
Ramon Pujades i Bigó, d’Alguaire, com a més donant a 
l’encant o subhasta que en feu Josep Pujades, corredor 
públic i jurat, de l’anteriorment repetida peça de terra 
(AHL FN Reg. 390, f. 364v).

En data 20-7-1867, Baptista Terrado i Roig, vídua de 
Josep Badia, major de 50 anys, i Josep Badia i Terrado, 
casat, major de 30 anys, mare i fi ll, pagesos, d’Alguaire, 
atenent que llur marit i pare respectiu Josep Badia i Escuer 
morí el dia 22-6-1867, amb el testament atorgat davant 
del rector d’Alguaire el 15-6-1867, i amb els capítols 
matrimonials de l’atorgant Josep Badia amb Maria Co-
mes, feren inventari dels béns que foren del mencionat 
difunt; entre els nou béns immobles que deixà, hi havia 
una peça de terra de 3 porques situada a l’horta a la 
partida del Tossal de Burro que afrontava a orient amb 
Pere Roig, a migdia amb Faust Lladonosa, a ponent amb 
Joan Cambray i al nord amb Francesc Sabater (AHL FN 
Reg. 1609, f. 683r).

Finalment, torna a aparèixer la partida del Tossal de 
Burro poc més d’un mes després, el 26-8-1867, en una 
escriptura atorgada pels mateixos compareixents del 
paràgraf anterior per alguna omissió i esmenar alguns 
errors que es produïren en la descripció dels béns ja 
inventariats (AHL FN Reg. 1609, f. 831r).

Acabem remarcant que la data de l’anterior docu-
ment, de l’any 1867, és la de la darrera vegada que tenim 
constància d’haver trobat escrites les referències al Tossal 
de Burro i a la Partida del Tossal de Burro.

Abreviatures de les fonts documentals emprades:

DECLC = Joan Coromines i Vigneaux, “Diccionari eti-
mològic i complementari de la llengua catalana”, 1981, 
Barcelona, Curial Edicions Catalanes i Caixa de Pensions 
“La Caixa”. Volum II. 1.120 pàg.

DCVB = Mn. Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll, 
“Diccionari català-valencià-balear”, 1980, Palma de Mallor-
ca, Editorial Moll, Tom II. 1079 pàg.

ADiocG = Arxiu Diocesà de Girona, Armari Arévalo de 
Guaço. Còdex 23-5. Transcrit per Josep M. Pons.

AHL FN Reg. = Arxiu Històric de Lleida. Fons Notarial. 
Registre.

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

AMMA A- C- = Arxiu del Monestir de la Mare de Déu 
d’Alguaire. Arxiu-. Capsa-.
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RECORDEU QUAN…
VA NÉIXER EL CASAL ESBART 

BELL-CAMP
PILAR PELEGRÍ TERRADO
EMILIO TERRADO RODIÉ

Ara fa 40 anys que per primera vegada es va poder 
ballar al Casal Bell-Camp d’Alguaire. Per molts anys, 
Esbart Bell-Camp.

La història que avui us explicarem conta com gràcies 
a la voluntat i l’estima d’unes quantes persones pel seu 
poble, Alguaire va poder comptar amb aquest edifi ci 
que durant molts anys ha acollit tota classe d’activitats 
esportives i culturals, tot molt abans que els pavellons 
poliesportius i els casals municipals es poguessin construir 
amb subvencions i diners públics.

Per contextualitzar el naixement del Casal Esbart 
Bell-Camp, ens hem de situar al fi nal dels anys 60, co-
mençament dels anys 70 quan coincidint amb els darrers 
anys del Franquisme van creixent als pobles les primeres 
associacions culturals. 

D’una banda, a Alguaire s’havia format una colla 
sardanista, Els amics de la Sardana, fortament arrelada a 
la població i que participava en concursos per tot Cata-
lunya, un grup de teatre, una coral que havia perviscut 
gairebé fi ns als anys 70, però que cap d’ells tenia un 
lloc adient on assajar la qual cosa difi cultava el normal 
desenvolupament de les seves activitats.

D’altra banda, al poble es vivia des de feia anys el 
problema de l’organització de la festa major, ja que 
aquesta, corria a càrrec o bé del jovent, o bé de l’em-
presari Josep Cambray; però l’organitzés qui l’organitzés 
sempre acabava amb problemes ja fos perquè el preu de 
les entrades es considerava massa car, ja fos perquè algú 
s’enganxava els dits i calia afegir-hi diners. La situació 
arribà a l’extrem que el 1976, l’Ajuntament va haver de 
contractar a corre-cuita una orquestra per amenitzar les 
diverses sessions gratuïtes de ball a la plaça Sant Faust 
ja que ni uns, ni empresari privat, ni jovent, aquell cop 
havia organitzat la festa.

Passada la festa major i per tractar d’evitar que això 
es repetís, l’Ajuntament convocà una reunió, que se 
celebrà al local del que llavors era la Hermandad Sindical 

de Labradores y Ganaderos, i més tard, Cambra Sindical, 
i actualment destinat a local de reunions de diverses as-
sociacions i entitats locals, amb un únic punt del dia: la 
necessitat de disposar d’un local on poder celebrar tots 
els actes lúdics de la localitat amb les degudes garanties.

Aquesta primera assemblea va acabar sense un acord, 
ja que l’Ajuntament, que aleshores, no disposava de 
diners ni capacitat d’endeutament per dur a terme una 
obra de tal envergadura (doncs en aquells moments 
s’estaven fent les obres de la nova casa consistorial), va 
proposar que fossin els veïns qui se’n fessin càrrec, i no 
se’n va trobar la manera que comptés amb el suport de 
la majoria.

Després de diverses reunions, i quan semblava que 
tot se n’anava en orris, ja que a la darrera reunió sols hi 
eren presents 29 persones, Ermengol Comella fa una 
proposta que serà acceptada: constituir una societat 
cultural i recreativa, amb una junta rectora formada per 
8 persones que s’encarregaria d’organitzar la fi ra de maig 
i la festa major de setembre. Aquest doncs és el nucli del 
que posteriorment acabaria construint el Casal.

La primera fi ra que es va organitzar fou la fi ra de maig 
de 1977, tot seguit van venir la festa major de setembre, 
i tot un enfi lall de fi res i festes que foren un èxit, amb 
envelat i actuacions artístiques de primer ordre, una 
resposta massiva per part del públic local i forani. Segur 
que els més grans encara recordeu el que llavors va ser 
una novetat, els entrepans gratuïts de llonganissa que 
es repartien als assistents a les sessions de ball de nit. 
Embotit que podia ser servit de franc gràcies als que col-
laboraven amb caps de bestiar, amb fer el mandongo, 
amb coure la llonganissa, amb repartir-la…

També, l’èxit econòmic de la festa es deu a l’ajuda dels 
ajuntaments presidits pels alcaldes, Josep Maria Torrent i 
Albert Lladonosa, que hi donaren tot el seu suport.

D’aquesta manera societat civil i ajuntament van fer 
possible que el saldo econòmic de les dues festes de 
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l’any 1977 tingués un resultat positiu de cinc-centes 
mil pessetes, quantitat de diners molt considerable per 
aquella època. Aquests diners, eren aproximadament 
el cost d’un envelat per a tots els dies de la festa major. 
A partir dels anys següents els diners obtinguts com a 
benefi cis de les festes majors van anar disminuint, perquè 
els alguairencs s’anaven fent socis del casal, aquest, en 
defi nitiva era l’objectiu de la societat: aconseguir una 
àmplia base social que donés el recolzament necessari 
per dur a terme l’obra encomanada.

La primera junta abans de construir el casal estava 
formada per: Armengol Comella, Jesús Baradad, Pepito 
del Pinela, Massana, Emilio Terrado, Pataques, Josep 
LLovera i Albert Lladonosa.

Aquestes persones, emprenedores i activistes socials, 
a més d’organitzar les festes locals, també van revifar 
l’activitat coral, que com hem dit al començament s’ha-
via abandonat feia uns anys, tal com havia passat amb 
el futbol. Cal pensar que ens trobàvem en uns anys que 
tot estava per fer i que la segona meitat dels anys 70 
del segle XX són coneguts arreu com uns anys de gran 
activisme en el món associatiu especialment cultural i 
recreatiu, moltes vegades, com en el cas d’Alguaire de la 
mà i amb el suport dels nous Ajuntaments democràtics.

Aquest caminar de la mà de l’associacionisme i 
l’Ajuntament es posa de nou de manifest amb la compra 
del terreny, conegut amb el nom de “l’Era de la Seca”, 
situat al carrer Ramon Artigues, un terreny rústic i amb 
un desnivell considerable, i el propietari del qual no el 
volia vendre a un propietari particular. El terreny, pel qual 
es va pagar un milió de pessetes es va comprar al 50% 
entre la Societat “Casal Esbart Bell-Camp” i l’Ajuntament 
d’Alguaire que va concedir a la societat el dret d’escollir 
el lloc de la fi nca on es creia més adequat construir-hi 
el casal.

Assolida la compra, calia encarregar el projecte d’obra 
i buscar el fi nançament per tirar-lo endavant. El primer, 
va anar a càrrec del sr. Josep Maria Alventosa Cuadrat, el 
qual es va oferir de forma totalment altruista a dissenyar 
el projecte i dirigir l’obra, cobrant tan sols les taxes legals 
que havia d’abonar al Col·legi d’Arquitectes.

El fi nançament, deu milions de pessetes, va ser més 
complex, en primer lloc es va demanar que cinc persones 
avalessin dos milions cadascuna, quan es van presentar 
les cinc persones, el director provincial de La Caixa va 
presentar una contraproposta i va dir que prestaria els 
deu milions de pessetes, fent cent préstecs de cent mil 
pessetes. Cadascun d’ells, signat per un titular benefi ciari, 

i dos persones més com avaladors del titular de cada 
préstec. De manera, que es van buscar cent persones 
disposades a participar-hi i s’agruparen de tres en tres, 
un signava el préstec i els altres dos l’avalaven. Es tractava 
d’un crèdit mancomunat.

L’Esbart tenia solar, projecte d’obres i diners per ti-
rar-lo endavant, calia ara començar les obres; i aquestes es 
començaren després de la fi ra de maig de 1980, i malgrat 
la voluntat que l’obra estigués acabada per la festa major 
de setembre d’aquell any, el Casal no es pogué inaugurar 
fi ns la fi ra de l’any següent. Ara fa 40 anys.

Amb motiu de la celebració de la fi ra de maig es van 
inaugurar les instal·lacions del local que a partir d’aquell 
moment s’anomenaven “Esbart Bell-Camp”, en honor 
i memòria de l’agrupació coral que també portava el 
mateix nom. Un cop assolit l’objectiu, la junta rectora va 
posar el seu càrrec a disposició de l’assemblea de socis 
que sols va acceptar la renovació de la meitat de la junta.

Comença així a caminar el Casal Esbart Bell-Camp que 
gràcies a l’esforç i la voluntat d’aquests alguairencs com-
pleix ara 40 anys. La societat ha canviat, el Casal també

PER MOLTS ANYS!
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L’AJUNTAMENT HABILITA DI-
FERENTS SOLARS COM APAR-

CAMENTS PÚBLICS
CARME CAMBRAY BOIRA

REGIDORIA DE MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS

A partir del mes de març, l’Ajuntament d’Alguaire, 
va començar les obres d’adequació de diferents solars 
per convertir-los en aparcaments públics i habilitar més 
espais de pàrquing en les zones més congestionades de 
la població. Els treballs consisteixen en els moviments 
de terres pertinents per poder adequar el terreny, s’ha 
creat una superfície de paviment asfàltic i s’han senya-
litzat les places dels vehicles mitjançant llistons de fusta. 
Paral·lelament, el projecte també inclou senyalització dels 
nous espais i creació de pas de vianants per accedir-hi.

Dos dels pàrquings se situen a la zona escolar, un al 
carrer la Bassa i l’altre al carrer Pau Casals. Aquests solars 
s’habiliten per tal de descongestionar el trànsit en aquesta 
zona i evitar aglomeracions de cotxes i estacionaments 
descontrolats, sobretot, a les hores d’entrada i sortida 
d’escolars.

El tercer pàrquing està situat entre l’Av. Cruells i l’Av. 
Jaume Nadal, el qual donarà major fluïdesa i accessi-
bilitat al nucli del poble, on s’hi concentren la majoria 

de comerços i on el dèficit d’aparcaments de vehicles 
provoca moltes dificultats en la circulació degut als es-
tacionaments incorrectes de vehicles i es posa en perill 
la seguretat dels vianants.

Es tracta d’una acció molt important amb un doble 
objectiu: per una banda, crear noves places d’aparcament 
al poble, i per l’altra banda, activar solars que estaven en 
desús i que ara tindran un paper notable en la mobilitat 
urbana.

Aquestes actuacions, que s’efectuaran durant l’any 
2021, es troben emmarcades en un Pla de millora d’espais 
municipals en punts de màxima circulació de vehicles i 
vianants, com és la Plaça Sant Faust i els accessos a la 
zona escolar i esportiva. Aquests projectes tenen com a 
objectius la regulació del trànsit, creació de pàrquings 
per a vehicles, la seguretat dels vianants i la supressió 
de barreres arquitectòniques, per tal de potenciar la 
seguretat i la mobilitat segura al municipi.
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EXPOSICIÓ AL MUSEU DE LLEIDA
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT

REGIDORIA DE CULTURA

El passat 31 de març, es va presentar al Museu de 
Lleida l’exposició “Les guerres a Catalunya entre 1635 i 

1714”, composada de gravats de la col·lecció Gelonch 
Viladegut. Gravats i un quadre de pintura a l’oli d’au-

Elvira Larrègula i el conseller d’Empresa i Coneixement, Sr. Ramon 
Tremosa, davant de la pintura “El setge d’Alguaire”
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tor anònim i adquirit recentment pel museu, es titula 
“El setge d’Alguaire”. Aquest quadre, pintat durant la 
segona meitat del segle XVII, sota els dictats de l’escola 
flamenca, mostra la presa del castell d’Alguaire per part 
del Marquès de Leganés al 1646.

La imatge és molt fosca i onírica, però permet observar 
les torres de vigília i també l’estructura de part de l’antic 
convent santjoanista. Feia temps que tant el consistori 

municipal com el Museu de Lleida tenien coneixement 
d’aquesta obra. Sabíem de la seva existència i que es 
trobava en una reconeguda galeria d’art a Madrid. Ens 
hagués agradat poder comprar-la, però hem d’acceptar 
que el Museu és el millor lloc on pot estar, tant per la seva 
necessària conservació com per la possible contemplació 
de la mateixa. Finalment doncs, al setembre de 2020 va 
passar a formar part de la col·lecció permanent i podeu 
visitar-lo i veure’l sempre que vulgueu al Museu de Lleida.

8 de març dia internacional de la dona
Per què aquest dia? 
I per què es parla d’empoderament?

Per buscar els orígens ens hem de remuntar al 1857 
a Nova York, quan milers de treballadores del tèxtil van 
decidir protestar per les condicions laborals.

Però el que realment va marcar la lluita pels drets de 
la dona va ser l’incendi de la fàbrica de camises Triangle 
Shirtwaist de Nova York, on van morir 123 dones i 23 
homes.

Segons l’informe dels bombers, una burilla mal apa-
gada llençada en un cub de restes de tela que no s’havia 
buidat en dos mesos va ser l’origen de l’incendi. Les 
treballadores i els seus companys no van poder escapar 
perquè els responsables de la fàbrica havien tancat totes 
les portes de les escales i de les sortides, una pràctica 
habitual llavors per evitar robatoris. En no poder fugir, 
moltes de les treballadores van saltar al carrer des dels 
pisos vuitè, novè i desè de l’edifici. La majoria de les 
víctimes van morir per cremades, asfíxia i lesions per 
impacte contundent. 

Actualment encara no podem parlar d’una igualtat 
entre els sexes i empoderament de la dona i necessi-
tem de l’educació com a eina fonamental per al canvi 
d’actituds que permetrà transformar les comunitats en 
societats més justes, equilibrades i equitatives. 

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA

PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

Collage realitzat pels infants a la biblioteca en motiu del 8 de març
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Collage realitzat pels infants a la biblioteca en motiu del 8 de març

Durant la setmana del 8 de març es va confeccionar 
un collage amb la col·laboració de moltes nenes i nens 
usuaris de la biblioteca, fomentant així el diàleg sobre 
el tema de la igualtat de gènere i l’empoderament de 
la dona.

Empoderar-se implica que les dones accedim al 
poder i adquirim confiança en nosaltres mateixes per 

tenir autonomia sobre les nostres vides i escapar del 
control dels limitats rols que ens imposa la societat. La 
sociòloga Margaret Shuler defineix l’empoderament com 
«un procés per mitjà del qual les dones incrementen la 
capacitat de configurar les seves pròpies vides i el seu 
entorn, una evolució de la conscienciació de les dones 
sobre si mateixes, en el seu estatus i en la seva eficàcia 
en les interaccions socials».

TROBALLA ARQUEOLÒGICA  
AL CONVENT SANTJOANISTA

ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA

En aquesta edició de la revista Cercavila, ens agradaria 
que a partir del recull de fotografies, els ciutadans que 
no hi vareu poder assistir conegueu la gran troballa que 
l’equip d’investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) 
i l’Ajuntament d’Alguaire va realitzar l’any passat i aquest. 
Per les causes que tots coneixem, les excavacions no es 
van poder realitzar a través de joves arqueòlegs, sinó que 
les han realitzat experts antropòlegs i arqueòlegs.

El nom de Jerònima de Gort ens era desconegut, 
ara a partir dels estudis realitats per la Dra. Coll que ha 
interpretat els Pergamins medievals que es conserven a 
la Sala de Reserva de la Biblioteca de Catalunya i la gran 
troballa de la seva tomba, fan que Jerònima de Gort sigui 
una dona clau en la història d’Alguaire. Aquesta priora 
que va viure a Alguaire des de l’any 1986 fins a la seva 
mort el 1601, va representar un canvi significatiu en la 
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manera de viure del nostre convent, ja que va instaurar 
la tradicionalitat i fèrries idees monàstiques en un con-
vent que semblava que havia transgredit les normes que 
dictaven en aquells temps els organismes papals.

Ens trobem davant una troballa excepcional que serà 
de ben segur la primera de moltes. De l’excepcionalitat 
de la troballa, podem remarcar el bon estat de conser-
vació de la làpida, on s’hi poden apreciar perfectament 
totes les dades de la priora. És interessant remarcar també 
que el taüt de fusta que contenia les restes estava força 
malmès per la humitat i els pas del temps. La priora por-
tava entre les seves mans uns rosaris fets de fusta i també 
duia uns anells molt fins dels quals caldria determinar el 
material. Es va poder recuperar part de la roba amb la 
que va ser enterrada. Aquest fet és molt important perquè 

ens permetrà qualificar el tipus de teixit i la naturalesa 
de les fibres que s’utilitzaven. Cal dir també que hi ha 
la possibilitat que el cadàver hagués estat embalsamat. 
Són preguntes a les que tindrem resposta un cop els 
científics de la Universitat de Barcelona hagin emès els 
informes corresponents. 

Properament realitzarem una prospecció amb geora-
dar per tal de poder examinar la capa inferior del terreny 
on s’instal·la el conjunt monumental i seguir treballant 
per descobrir aquesta part de la nostra història que tant 
renom ha donat a la nostra vila.

La nostra aspiració seria museïtzar la zona arqueolò-
gica i crear un espai representatiu on poder contemplar 
i conèixer totes les troballes.

Fotografia: Josep M. Yepes

Fotografia: Josep M. Yepes

Fotografia: Ajuntament d’Alguaire
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Fotografia: Ajuntament d’Alguaire

Fotografia: Josep M. Yepes

Fotografia: Josep M. Yepes

Fotografia: Ajuntament d’Alguaire Fotografia: Ajuntament d’Alguaire

Fotografia: Ajuntament d’Alguaire
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Fotografies: Ajuntament d’Alguaire
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PREMI JOSEP LLADONOSA  
D’HISTÒRIA LOCAL  

DELS PAÏSOS CATALANS
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT

REGIDORIA DE CULTURA

Emmarcat dins l’Abril Cultural i com una de les activi-
tats principals, els dies 9 i 18 d’abril, es van presentar les 
dues obres guanyadores dels dos darrers anys. D’una part 
el dia 9 es va presentar l’obra guanyadora corresponent 
al 2019, amb la presència del seu autor, Albert Royo 
Campo, que va presentar “La premsa a la província de 
Lleida (1898-1939)”.

D’altra banda, el dia 18, Gabriel Ramon Molins va 
presentar l’obra: “Viure a censal. L’endeutament mu-
nicipal a la regió de Lleida entre els segles XVII i XIX”. 
Aquests actes van comptar amb la presència d’autoritats 

tant locals com comarcals, pubilles i hereus, i els alumnes 
de l’escola de música. Com ja sabeu, aquestes obres són 
publicades pel diari “La Mañana” amb la col·laboració de 
diverses institucions públiques i repartit a tots els lectors 
i lectores el dia de Sant Jordi.

Els dos autors van remarcar en els seus parlaments 
la importància de guanyar aquest premi ja que permet 
difondre el coneixement històric a un públic més ampli 
alhora que econòmicament es un impuls per a continuar 
treballant.

Fotografia: Selena Garcia. Albert Royo Campo repassà la realitat de la premsa editada a Lleida entre 1898 i 1939
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Lliurament del premi per part de l’alcalde,  
Sr. Antoni Perea, al guanyador de la 31a 
edició del Premi, Gabriel Ramon Molins.

Fotografia amb els patrons  
i guanyador del 31è  

Premi Josep Lladonosa

Intervenció dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Música.

Pubilles i hereus amb les regidores  
de cultura i protocol
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4t PREMI RECERCA JUVENIL 2021
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT

REGIDORIA DE CULTURA

En aquesta nova edició del Premi de Recerca Juvenil 
Alguaire 2021, hi van participar set treballs. En una de les 
variants del concurs, temàtica local, no hi va haver cap 
treball presentat, tot i així, en la temàtica general tots 
els treballs estaven molt ben elaborats. Es va valorar el 
contingut, la capacitat de síntesi i sentit crític, l’origina-
litat i la contribució a la creació de coneixement. El jurat 
va estar format per la Sra. Esther Llovera, directora de 

l’Institut de Torrefarrera, el Sr. Jaume Domenyo, director 
de l’Institut d’Almenar, la tècnica de Cultura de l’Ajun-
tament d’Alguaire, Sra. Norma Soldevila, el Sr. Alcalde, 
Antoni Perea i la Regidora d’Educació, Elvira Larrègula.

El guanyador va ser Pau Arbonés Ocaña i el títol del 
seu treball “Exoplanetes, tan lluny i tan a prop. Estudi 
dels exoplanetes XO-6b i HD3651b amb dos mètodes 
d’anàlisi diferents”. ENHORABONA PAU.

Pau Arbonés recollint el premi al 4t Treball de Recerca Juvenil Alguaire

INSTAL·LACIÓ ROCÒDROM A L’ESCOLA
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

Aquest curs i mitjançant el Programa Nereu s’han 
dut a terme una sèrie de propostes per fomentar els 
hàbits saludables i l’esport amb els alumnes de l’escola. 
El trimestre passat es van organitzar tallers de nutrició 

a cada curs del centre, i aquest trimestre s’ha col·locat 
un rocòdrom infantil al pati de l’escola Teresa Bergadà.

L’escola és una part molt implicada en la conscien-
ciació de promoure els hàbits saludables i, amb l’ajuda 
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d’experts fan més atrac-
tives aquestes reflexions. 
Hem d’aconseguir que 
el sedentarisme i la mala 
alimentació disminueixin i 
així millorarem la qualitat 
de vida de les persones.

El programa NEREU 
s’utilitza per produir (i/o 
mantenir) un canvi d’hà-
bits d’activitat física i ali-
mentació saludable a les 
famílies. Els tres fonaments 
sobre els que es treballa 
són:

1. EXERCICI FÍSIC:

Augmentar i vivenciar 
la pràctica esportiva, sempre adaptant l’esport al nen i 
no a l’inrevés.

Produir un canvi en el patró d’exercici físic en les 
famílies i reduir les activitats sedentàries.

Millorar la condició física i les habilitats motrius dels 
nens i nenes.

2. ALIMENTACIÓ SALUDABLE:

Conscienciar de la importància d’una alimentació 
saludable en quantitat i qualitat.

Produir un canvi en el patró alimentari de les famílies 
i promoure una alimentació variada i saludable.

3. EDUCACIÓ D’HÀBITS:

Millorar el nostre estil de vida en el dia a dia.

Augmentar el coneixement dels beneficis fisiològics, 
psicològics i socials que comporta la pràctica d’activitat 
física.

Aquest programa es va iniciar el 2006, amb el suport 
de la Diputació de Lleida, i, any a any, ha anat millorant 
fins a arribar a fusionar les activitats dirigides a promocio-
nar l’exercici i les que tracten de millorar una alimentació 
saludable.
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FARISTOLS INFORMATIUS  
AMB LECTOR QR

ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE TURISME I PROMOCIÓ LOCAL

A finals del mes d’abril, es van posar en funcionament diferents faristols en 
diversos conjunts monumentals representatius de la nostra vila. El codis QR que 
porten integrats aquests faristols ens permeten conèixer les principals caracterís-
tiques de l’espai on estan ubicats. Per activar el codi QR només cal fer una foto 
amb telèfon mòbil i veure quina és la informació. Els faristols s’han repartit en 
els següents espais: Santuari del Merli, Plaça Església, Mata de Pinyana, Restes 
arqueològiques del Monestir, Sagrat Cor, Pou del Gel, Zona del riu, Espai Llado-
nosa i Biblioteca Municipal. Esperem que puguin ajudar tant a visitants com a 
vilatans a conèixer una mica més el nostre patrimoni.

Faristol ubicat a la Pl. de l’Església

MANTENIMENT DEL MOBILIARI 
URBÀ EN DIFERENTS ESPAIS DEL 

MUNICIPI
CARME CAMBRAY BOIRA

REGIDORIA DE MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Durant el mes d’abril, l’Ajuntament d’Alguaire, ha 
realitzat diverses actuacions de manteniment, substitu-
ció i adquisició de mobiliari urbà en diferents espais del 
municipi.

S’han renovat els bancs de la Plaça La Sardana, que 
ja estaven molt deteriorats. S’han substituït els bancs 
existents i s’han incorporat quatre bancs tipus cadira per 
poder crear nous espais que afavoreixin la socialització. 

En aquest cas, el consistori ha apostat per una línia 
SOSTENIBLE de MOBILIARI URBÀ RECICLAT, fabricat 
amb plàstic reciclat i reciclable, tant els peus com els 
llistons, són de plàstic recuperat de la fracció d’envasos 
de la recollida selectiva i no requereixen manteniment. 
Degut a la creixent conscienciació per la problemàtica 

derivada de l’ús de plàstic, una bona alternativa es do-
nar-los una segona vida, convertint-los en productes útils 
i sense manteniment.

Cada banc equival a 40 kg. de plàstic provinent dels 
envasos que separem al contenidor groc i que després 
d’un procés de selecció i posterior premsat acaben sent 
uns llistons de gran densitat i resistència.

També s’han realitzat accions de manteniment i pin-
tura als bancs de la Plaça de l’Església.

Al llarg del Passeig de la Roca s’han col·locat 5 bancs 
nous, els quals permetran descansar i gaudir d’uns mo-
ments de tranquil·litat i també s’ha tornat a instal·lar la 
font.
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Finalment, al carrer Calvari s’ha col·locat un banc 
juntament amb dues jardineres.

S’ha de fer un bon ús de les instal·lacions municipals 
i del mobiliari urbà, per tal que tothom en pugui gaudir. 

Si detecteu algun acte incívic ho podeu comunicar, per 
procedir a la seva denúncia.

LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I MOBILIARI 
URBÀ ES DE TOTS. CUIDEM-LO!
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CURS D’OPERADOR/A DE  
CARRETÓ ELEVADOR

PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS

Des de la Regidoria de Joventut, amb el suport de la 
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
amb la finalitat d’intentar millorar les oportunitats d’ocu-
pació i emancipació s’ha organitzat un curs d’operador/a 
de carretó elevador.

Entre les prioritats de la DGJ cal destacar les polítiques 
d’emancipació i ocupació juvenil, centrades en els eixos 
d’habitatge, treball i educació.

El passat dissabte dia 15 de maig de les 9:00 a les 
14:00 es va fer la formació teòrica i des de les 15:00 i 
fins les 20:00 va realitzar la part pràctica. 

La capacitació per poder ser operador/a de carretó ele-

vador s’obté mitjançant un curs que haurà de ser impartit 
per un centre formador oficial. Aquests cursos acostumen 
a tenir una durada màxima de 10 a 20 hores i consten 
d’una part teòrica i una part pràctica amb maquinària 
real. Després de fer-los s’obté l’habilitació per conduir 
els tipus principals i més comuns de carretons elevadors.

Es recomana tenir el carnet de conduir automòbils de 
tipus B atès que si no es té només es podrà conduir el 
carretó elevador en l’espai privat de l’empresa, és a dir, 
no es podrà sortir de la nau industrial.

Hem trobat interessant realitzar aquest curs perquè els 
carretons estan presents en gran quantitat d’empreses de 
diferents sectors, ja que s’utilitzen per la recollida, clas-
sificació i emmagatzematge de les càrregues i disposar 
de la titulació pot ser un requisit per trobar una feina a 
prop de casa.

Els i les participants impartint la part teòrica del curs

Imatges de la part pràctica del curs
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ALGUAIRENQUES EN LA CIÈNCIA I 
EN LA MEDICINA

El passat dia 8 de març, en motiu del Dia Internacional de les dones i durant la resta del mes, a la Biblioteca vam 
fer un recull d’algunes dones, filles d’Alguaire que treballen activament en camps eminentment masculins, dins dels 
àmbits de la ciència i la medicina, per tal de visibilitzar la seva tasca professional o de recerca. La finalitat última 
d’aquesta acció era difondre aquesta informació a les xarxes socials Facebook i Instagram de la biblioteca i a la Cercavila,  
conèixer la seva formació i saber què fan en el seu dia a dia. Sense una pauta marcada establerta, elles han explicat 
el que creuen rellevant de les seves feines. 

Des de la Biblioteca volem agrair la seva col·laboració. No hi són totes, és clar, però hi ha una mostra representa-
tiva del sector, en total són 25 les dones protagonistes d’aquesta acció. Esperem que aquesta modesta aportació, us 
resulti interessant.

Dra. Judith Usall Rodié
És psiquiatra i investigadora. Coordina el grup de recerca “Etiopatogènia 

i tractament dels trastorns mentals greus (MERITT)” de la Unitat de Recerca 
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És un grup multidisciplinar, ampli i amb 
diferents línies de recerca, però tota la recerca està implicada en la millora de 
les persones amb trastorns mentals greus. Estudien des de temes biològics 
fins a intervencions terapèutiques, tant farmacològiques, psicològiques com 
socials. En els seus estudis i des de l’inici, han inclòs sempre el gènere de forma 
transversal, això vol dir, tant recollir sempre les dades desagregades per sexe 
entre homes i dones com també incloure variables que poden influir de forma 
diferent en homes i dones, en els seus trastorns i en la seva evolució. A més 
a més, també estudien aspectes relacionats amb temes sobre la dona, això 
és perquè el gènere és una finestra ideal des d’on estudiar la interacció entre 
factors biològics i factors socials, i permet fer noves hipòtesi etiopatogèniques 
i també estudiar noves intervencions terapèutiques. És coordinadora del Grup 

de Treball i Recerca en Dona i Salut Mental (GTRDSM) de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPiSM). 
Aquest grup ha organitzat diversos congressos catalans de dona i salut mental i també un Congrés europeu sobre 
dona i psicosi.

Dra. Imma Vila Puñet

Sóc científica i sóc dona i des que tinc ús de raó que he volgut exercir la 
Medicina. Estic llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida 
en l’especialitat de Medicina de Família i Comunitària. Vaig fer el Màster en 
Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Social i Hospitalària GESAPH 
per la Universitat de Barcelona i el Màster en Innovació en Atenció Primària 
per la Universitat Rovira i Virgili. Vaig realitzar el postgrau de programa de 
Desenvolupament directiu per EADA. Sóc ecografista per passió i referent en 
Medicina Comunitària, en concret Referent en Qualitat i Seguretat i Directora i 
gestora de l’EAP Alt Urgell Sud. Actualment combino l’activitat assistencial amb 

ALGUAIRE
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la direcció i gestió del meu equip: l’EAP Alt Urgell Sud, juntament amb un interès específic i creixent en la formació i 
inclusió de l’ecografia com a eina indispensable en les nostres consultes.

Aquest últim any, davant el canvi de paradigma assistencial esdevingut arrel de l’aparició de la pandèmia pel virus 
SARS-Cov2, l’atenció primària ha esdevingut la primera línia de foc; comportant canvis importants. Per aquest motiu, 
els metges de família hem comprovat que l’ecografia pulmonar en les consultes ha estat per a molts professionals una 
eina diagnòstica i de posterior maneig dels malalts de COVID indispensable i millor que les proves diagnòstiques com 
poden ser la radiografia, evitant retràs en diagnòstics de complicacions i ajudant en el mateix diagnòstic de la infecció.

És per això que, en aquests moments estem realitzant un intens treball de formació en les consultes de l’Atenció 
Primària per tal que aquesta eina de maneig diagnòstic tan eficient i eficaç esdevingui indispensable en el nostre dia 
a dia, no només per les afeccions pulmonars, sinó per l’exploració en general.

El fet que el concepte de patriarcat i estereotips de gènere cada cop, i gràcies a l’educació que transmetem als 
nostres fills i filles, es vagin encapsulant per tal de poder-los fer desaparèixer, fa que les dones en general i nosaltres 
les científiques en particular, puguem anar fent una mica més gran l’espai tan petit en que estàvem incloses fins ara. 
Tot i que, en l’àmbit de la salut, les dones hi tenim gran protagonisme, inclús en alts càrrecs, encara no gaudim de 
la visibilitat que, crec, ens mereixem.

Això vol ser una crida a aquestes noves generacions de dones que comencen a introduir-se en aquest món, fins 
ara amb alt protagonisme masculí i dir-los-hi que: No defalliu. Lluiteu per les vostres creences, els vostres principis, els 
vostres anhels, els vostres objectius. Sigueu conseqüents amb els vostres desitjos i no deixeu que ningú us faci sentir 
que no sou prou bones. Per què el món és a les vostres mans.

Montserrat Llovera Arcas. Tècnica Qualificada de Suport a la Recerca

Hola, em dic Montserrat 
Llovera Arcas. Vaig néixer a casa, 
a Alguaire el 06/04/1961. Sóc 
filla de la Marina i del Jaumet 
del “Garrut”.

Em vaig llicenciar en Farmà-
cia per la Universitat de Barcelo-
na l’any 1985. Vaig doctorar-me 
a la Universitat de Lleida l’any 
2006. Des d’aleshores he estat 
treballant com a Tècnica Quali-
ficada de Suport a la Recerca als 

Serveis Cientificotècnics de la UdL, en el Campus de la ETSEA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària). Treballem 
en aplicacions als sectors agroalimentari, agroindrustrial, biomèdic i farmacèutic i mediambiental i amb paràmetres 
de qualitat en: Formulats de plaguicides comercial, productes agroalimentaris en general formulats de fitohormones 
i correctors d’aplicació agrària. El Servei Cientificotècnic de Tècniques Cromatogràfiques i d’Espectrometria de masses 
(TCEM) posa a disposició de la comunitat universitària, empreses i particulars els recursos instrumentals i de suport a 
la recerca en l’àmbit de la química analítica, en concret tècniques de separació amb acoblament a l’espectrometria 
de masses.

Si voleu més informació podeu accedir a l’adreça web següent:

http://www.udl.cat/ca/recercaNew/serveis-cientific-tecnics/Serveis/Tecniques-Cromatografiques-i-dEspectrometria-
de-masses-TCEM/#personal

Vull fer menció de les meves referents, dones d’Alguaire a les que vull agrair el camí fet: La Sra. Teresa Sabaté i 
Rodié, “la senyoreta Tresina” i la Sra. Josefa Sapiens i Ris, “la Pepita de la farmàcia”.
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Adelina Albana Mola. Infermera en pediatria

Des de fa més de 30 anys treballo com a infermera Familiar i Comunitària 
i molts d’aquests en l’àmbit de la pediatria.

Acompanyo a les famílies en les diferents etapes de la criança, comparteixo 
el coneixement i l’experiència, proporciono cures i tasques assistencials des 
del naixement fins a l’adolescència.

En tots aquests anys he viscut molts canvis socials, el món s’ha globalitzat, 
hem hagut de gestionar la diversitat i atendre les necessitats canviants de les 
generacions en matèria de salut.

Una de les tasques que realitzo en la meva feina és la vacunació, sobretot 
a pediatria i a nivell escolar, però també sóc la referent de vacunes del meu 
equip de salut. La meva funció és actualitzar, reforçar i donar suport en la 
vacunació dels adults.

El nou repte és la vacunació anti Covid-19. La vacuna és l’eina principal de 
la que disposem per combatre la pandèmia i és una tasca liderada per infermeria.

Sóc l’Adelina, sóc dona i sóc forta.

Núria Feliu Besora. Responsable de laboratori de microbiologia

Estic vinculada al món de la investigació i la recerca aplicada des de l’any 
2004, any en el que vaig començar a treballar al laboratori de i+D de Mahou-
San Miguel.

Després d’estudiar a la facultat d’Agrònoms de Lleida i graduar-me com a 
Enginyer Tècnic Agrícola i llicenciar-me en Ciència i tecnologia dels aliments, 
vaig començar la meva trajectòria professional a Mahou San Miguel. Uns anys 
després, combinant la feina i l’estudi, vaig especialitzar-me en cerveseria a la 
Universitat de Nottingham (UK).

En el món cerveser, la recerca és molt activa i dins del camp de la microbi-
ologia, en el que estic especialitzada, he participat en projectes molt diversos. 
Les principals línies d’investigació han estat: la millora de processos fermen-
tatius, estudis de diferents llevats capaços de fermentar el most cerveser, així 
com també estudis d’altres microorganismes per obtenir begudes alternatives. 

També he gestionat projectes per avaluar mètodes de control alternatius per tal de tenir resposta més ràpida en el 
control de qualitat tant del procés com del producte. Part d’aquestes investigacions s’han dut a terme en projectes 
subvencionats i d’altres en projectes consorciats amb altres empreses. 

Actualment, el laboratori de i+D no només està centrat en la investigació i la recerca aplicada, sinó que des de 
l’any 2016 és el laboratori central de microbiologia de la companyia. Això implica, que a més de les tasques de re-
cerca abans esmentades, estic coordinant i gestionant la microbiologia en els centres nacionals i internacionals de la 
companyia. També gestiono la implantació de nous mètodes i plans de control, així com participo en projectes per 
adaptar les instal·lacions a les noves necessitats.

Dra. Pilar Riu Villanueva

Em dic Pilar Riu Villanueva i sóc nascuda a Alguaire l’any 1984. Em vaig llicenciar en Medicina per la UdL i pos-
teriorment em vaig especialitzar en Pediatria via MIR a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i a l’Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona.
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La meva tasca com a pediatra és assistencial i docent. Tot i que en aquests 
moments a baix ritme ja que ho compagino amb la maternitat. Tinc la sort de 
treballar complint la meva vocació: escoltar i ajudar als petits i a les seves famílies 
en els moments que ho necessiten i acompanyar-los en una part de la criança.  
Treballo a l’Hospital Vithas Montserrat de Lleida on la meva tasca inclou des 
d’assistència al nadó al moment del part, així com el seu seguiment en les 
revisions periòdiques i guàrdies al servei d’urgències del mateix centre. Paral-
lelament, participo en cursos de formació i actualització en pediatria ja que 
la nostra professió requereix una formació constant, donat que la medicina 
evoluciona i canvia constantment. De fet, des de la meva època en formació 
he intentat participar en diferents estudis i treballs sobre la nostra població 
pediàtrica per presentar-los en diferents congressos.

Sóc col·laboradora docent de la Universitat de Lleida, com a responsable 
dels alumnes de Medicina que vénen a fer practiques al nostre servei, tutorit-

zant-los i avaluant-los en la seva formació.

Convençuda de la importància de l’empoderament dels meus pacients i les seves famílies, des de fa quasi un any, 
faig divulgació científica sobre temes de l’àmbit de la pediatria en xarxes socials (@pediatipslleida).

Els que em coneixeu sabeu que m’apassiona la meva feina i em sento molt afortunada de poder compartir-la amb 
totes les famílies que he conegut i coneixeré al llarg d’aquest camí!

Marta Terrado Casanovas. Ambientòloga i Comunicadora Científica

Sóc la Marta Terrado Casanovas. Sóc Ambientòloga de formació i des de 
l’any 2016 treballo de Comunicadora Científica al Grup de Serveis Climàtics 
i de Qualitat de l’Aire del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona 
Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS). 
Es tracta d’un grup multidisciplinari que estudia dos temes principals: -1. el 
canvi climàtic i la qualitat de l’aire, 2. aplicant la supercomputació, i que es 
dedica a fer transferència del coneixement generat en aquests àmbits a la 
societat per donar una aplicació pràctica als avenços científics. 

El meu treball se situa a la interfase entre els científics i els usuaris d’aquesta 
informació, un grup que inclou el sector privat (sector agrícola, assegurances, 
energies renovables, etc.), el sector públic (sector de la salut, medi ambient, 
etc.), el sector polític, i la ciutadania. Per mi, el principal repte és trobar un 
llenguatge comú entre el món acadèmic, que normalment té el seu propi 
vocabulari tècnic, i la resta de la societat, que moltes vegades se sent lluny de 

la ciència perquè no utilitza el mateix vocabulari. Fer que les dues parts s’entenguin és el meu objectiu principal. Això 
implica ajudar als científics a tenir en compte les necessitats de la societat a l’hora de definir els seus estudis, i alhora 
facilitar la comunicació dels resultats obtinguts als potencials usuaris, de manera que siguin el més clars i entenedors 
possible. Així, la meva recerca se centra en com comunicar els resultats científics per a què siguin rellevants.

Exemples d’aplicacions dels serveis generats al BSC-CNS són: la identificació de zones potencials per al conreu 
de la vinya d’aquí a 5-10 anys, la publicació d’avisos sobre la possibilitat d’aparició de plagues en els cultius durant 
els propers mesos, la predicció del nombre d’huracans a l’Atlàntic nord, la predicció d’episodis de contaminació de 
l’aire als centres urbans (com les Zones de Baixes Emissions a Barcelona o Madrid) o la predicció d’intrusions de pols 
del Sàhara a la Península Ibèrica.

www.bsc.es/ess 
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Josefina Vendrell Justribó. Infermera

Ser infermera… què vol dir? Vol dir CUIDAR i ajudar a què els 
pacients millorin la seva salut.

CUIDAR a les persones, per mi és la meva professió i una de 
les meves passions. Treballo en una planta d’hospitalització de 
l’Hospital Santa Maria. La meva tasca diària implica una dedicació 
al 100% als pacients, però també als familiars.

Fa gairebé 41 anys que sóc infermera, tota una vida. I cada dia 
estic més contenta d’haver escollit aquesta feina que sense vocació 
no l’entendria ni podria fer-la. 

He passat per moltes situacions, quaranta anys donen molt 
de sí, però tal vegada la més alliçonadora va ser la meva estada 
al Níger (Àfrica) durant gairebé un any on vaig aprendre moltes 
coses. Destacaria l’important que es percebre com l’ésser humà 
és capaç de superar les dificultats del dia a dia si té una comunitat 
que l’ajuda. Creia que la situació més dura que havia viscut havia 
estat quan el SIDA va aparèixer a les nostres vides però no, ho ha 
superat, i per molt, la pandèmia del COVID-19 que vivim i que 
encara ens acompanyarà durant temps.

La meva forma d’entendre la feina d’infermera és amb la llum 
i força que em dóna seguir els principis de la bioètica: Donar au-

tonomia als pacients, perquè tot i la situació de vulnerabilitat que viuen a l’estar malalts, puguin decidir. No fer-los 
mal. Ajudar-los a millorar i treballar amb justícia. 

Com és el meu dia a dia? Vaig a treballar al matí, agafo les novetats per part de les companyes de nit. Inicio la 
preparació de la medicació i les meves companyes realitzen la higiene dels pacients amb l’ajuda del zelador. Curem. 
Seguim el que cal fer als pacients. Els escoltem. Els ajudem. Els donem el nostre suport i el dia que van cap a casa, 
més recuperats, ens n’alegrem molt.

Com veieu entre aquestes dues fotografies ha passat molt temps: 40 anys i 3 d’estudiant! Es diuen aviat... però no 
canviaria la meva feina per cap altra. Sóc filla d’Alguaire, del Jesús de l’Enrica i la Maria del Quito, sóc dona i infermera.

Teresa Giró Cases. Tècnic de laboratori

Des del 2001 és Tècnic de Laboratori al Departament de Ciència Animal a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida donant 
suport a grups de recerca i al Servei d’Anatomia Patològica.

Dins del grup de recerca de Millora Genètica del Porcí coordinat pel Dr. 
Joan Estany i la Dra. Romi Pena.

La línia d’investigació dels diferents projectes va dirigida a l’obtenció de 
carn de porc Duroc amb major contingut d’àcid Oleic (C18:1). Aquest és un 
greix monoinsaturat (1 únic doble enllaç). 

Hi ha dos tipus de greixos els saturats (no tenen enllaços) i els insaturats 
(tenen dobles enllaços). El greix saturat té un efecte negatiu per la salut hu-
mana pel fet que incrementa el nivell de colesterol en sang i el risc de patir 
una malaltia cardiovascular. En canvi, el greix insaturat té un efecte positiu a la 
salut humana, sobretot a nivell del sistema cardiovascular i immunitari. Aquest 

el podem trobar en olis vegetals (oli d’oliva 70-80%) i en greixos animals. En la carn de porc és el més abundant. Les 

1978  2021
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proporcions varien de forma important segons l’espècie, la raça, l’edat, sexe, alimentació i peça de carn. Per tant, 
al laboratori s’han fet estudis genètics (gen SCD) fent extraccions d’ADN tant en sang com en teixit. Anàlisi d’àcids 
grassos (AAGG) per cromatografia de gasos. Control en granja de dietes i pes.

L’objectiu final és obtenir carn fresca i productes curats amb un greix més saludable pel consumidor i amb la 
màxima qualitat sensorial en quan a aroma, textura i sabor.

A més a més, dins del Servei d’Anatomia Patològica s’estudien les alteracions morfològiques dels diferents òrgans 
i teixits que integren els sistemes orgànics de les diferents espècies d’animals, entenent per alteracions morfològiques 
els canvis macroscòpics (a simple vista) i microscòpics (histològics) que apareixen als teixits per una dolència. Per tant, 
es realitza la necròpsia de l’animal per intentar diagnosticar la causa de la mort de forma macroscòpica conjuntament 
amb el mostreig dels diferents òrgans per realitzar els estudis histològics al laboratori on es veu microscòpicament si hi 
ha una alteració cel·lular causada per bactèries, virus o tumors, entre altres. Aquest servei es dona tant als veterinaris 
de clíniques com de granja. També és realitzen col·laboracions en estudis d’investigació com l’Estudi de les cèl·lules 
caliciformes en ili i jejú com a marcadors de coccidiosi en corders alimentats amb garrofa dirigit per la Dra. Beatriz 
Serrano i el Dr. Javier Álvarez. En aquests s’ha confluït que la inclusió de garrofa a la dieta ha disminuït el recompte 
de coccidis i s’ha observat un menor nombre de cèl·lules caliciformes a les femelles, el que suggereix una diferent 
susceptibilitat lligada al sexe davant de la coccidiosi.

Maria Llovera Ocaña. Direcció d’Infermeria

Infermera, especialitzada en Infermeria Pediàtrica i Gestió de Cures infer-
meres, ha tingut càrrecs de responsabilitat en l’Àrea Pediàtrica i de Direcció 
d’Infermeria, impulsant i col·laborant en projectes com el d’Infants Hospita-
litzats amb voluntariat de Creu Roja Joventut, l’Aula Hospitalària, CiberCaixa 
i el Projecte Pallapupes, pallassos d’hospital.

Ha dedicat uns anys a la docència universitària de professionals d’infermeria 
en l’àrea d’Infermeria Infantil a la Universitat de Lleida, amb el reconeixement 
com a Padrina de Promoció.

Ha col·laborat en diferents projectes d’investigació, amb publicacions en 
revistes científiques d’infermeria. El projecte “Escola de Pares, un pas més en 
la humanització dels cuidatges en UCIN” va ser premiat com a Millor Projecte 
de Recerca Infermera 2018 pel Col·legi d’Infermeria de Lleida.

En l’actualitat, treballa com a infermera de l’Àrea Neonatal del HUAV de 
Lleida, amb nadons que només néixer necessiten d’assistència i atenció especialitzada, atenent a ells i a les seves 
famílies. Treballa en projectes Model NIDCAP i CCD (Cures Centrades en Desenvolupament i Família), en l’atenció al 
nadó prematur i en el suport a les mares i pares, integrant-los el més aviat possible, en la cura dels seus petits afavorint 
l’alletament matern i el contacte.

La Maria ens explica que “Ser infermera és molt més, cal donar visibilitat al nostre treball, molts ho han pogut 
copsar per la pandèmia, s’ha parlat molt de la feina d’infermera i la seva importància. El seu impacte en la salut és 
fonamental, cal seguir donant visibilitat i seguir sent perseverants, es necessiten més infermers/es, càrrecs de respon-
sabilitat i especialització i millorar les condicions laborals si volem donar la millor assistència a la nostra població”.

 #sominfermeres #infermeriapediatrica

Dra. Imma Ros Vilamajó

Em vaig llicenciar en medicina i cirurgia a la Universitat de Lleida i vaig fer l’especialitat de Reumatologia a l’Hospital 
Clínic de Barcelona. Els dos primers anys després d’acabar l’especialitat em vaig dedicar a la investigació en l’àmbit del 
metabolisme ossi i, concretament, en l’estudi de la genètica de l’osteoporosi. En quan a l’assistència com Reumatòlo-
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ga, faig feina a l’Hospital Universitari Son Llàtzer de Palma de Mallorca i veig 
totes les patologies de la nostra especialitat, però en temes de recerca m’he 
centrat en les espondiloartritis i en concret en l’artritis psoriàsica. També sóc 
referent dins l’especialitat de l’ecografia musculoesquelètica i tinc l’ecògraf a la 
consulta diària com una eina més d’exploració dels malalts per un diagnòstic 
més precoç i evitar altres exploracions. 

En l’àmbit de la gestió, vaig fer un Màster de gestió i direcció d’Hospitals 
per la UNED que em va servir per treballar durant tres anys com a Subdirectora 
Mèdica del meu hospital. I en l’àmbit de la docència sóc tutora de residents i 
estudiants de Medicina, i des de fa tres anys sóc, també, professora associada 
a la Universitat de Medicina de les Illes Balears.

Estic molt orgullosa de la meva família on mai vaig veure cap desigualtat 
de gènere, la mare va ser emprenedora, molt treballadora i sempre va lluitar 

per la seva carrera personal i professional i per la de tots el seus fills. També estic orgullosa de la meva carrera i de 
totes les fites que poc a poc he anat aconseguint, però reconec que el fet de ser dona, en molts moments, ha estat 
un punt negatiu, però és important no deixar de lluitar perquè en el futur aquestes diferències no existeixin i tinguem 
les mateixes oportunitats en qualsevol tasca.

Azahar Romero Jiménez. Tècnic de laboratori

Em dic Azahar Romero i sóc Tècnic de Laboratori de Diagnòstic Clínic.

He estat treballant a l’Institut de Medicina Legal de Lleida de la UdL, a 
l’IRBLleida… I actualment a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Estic al laboratori (el lloc on es fan les ‘famoses’ PCR del COVID-19! Però 
d’això se n’encarreguen les meves companyes i companys de microbiologia) 
en la secció laboratori d’Urgències. Allí fem les analítiques dels pacients que 
arriben a urgències de l’hospital i també dels pacients que ja estan hospitalitzats 
i requereixen d’un seguiment més controlat.

Al laboratori general es fan moltíssimes proves diferents durant el dia, en 
canvi, al laboratori d’urgències tot el contrari, només fem les que són essencials 
per poder-li fer una ràpida actuació al pacient. Així doncs, dins del laboratori 
d’urgències tenim una petita secció de bioquímica, de coagulació, d’hemato-
logia, d’orines i de líquids corporals. A la nostra feina, tant els meus companys 

com jo, ens podem trobar amb tasques molt senzilles com seria la de realitzar un test d’embaràs, i d’altres molt més 
complicades com és revisar una fórmula leucocitària manual en la que hi ha sospita d’un diagnòstic de leucèmia. 
Per això quan ens arriba una mostra, l’hem de processar i analitzar ràpidament, i els resultats s’han d’entregar en un 
marge màxim d’una hora. Les proves que realitzem al laboratori tenen una gran importància clínica per a la ràpida 
actuació en el diagnòstic del pacient. Per aquest motiu, el laboratori d’Urgències està actiu les 24 hores del dia tots 
els dies de l’any!

La meva feina es molt bonica, i potser no és desconeguda, però si que està una mica oblidada per a molta gent.

I per cert… la majoria de persones que ens dediquem a fer aquesta feina som dones!

Meritxell Satorra Nadal. Odontòloga

Des de ben jove tenia molt clar que volia ser odontòloga, volia seguir les passes de la meva tieta. Em tenia fascinada 
com des d’una pràctica mèdica podia fer brillar el millor dels somriures en els seus pacients. 

Vaig estudiar Odontologia i em vaig especialitzar en Ortodòncia a la Universitat de Barcelona on vaig aprendre i 
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col·laborar laboralment amb els millor profesionals de casa nostra i més en-
davant a la Universitat de Viena per seguir ampliant coneixements al costat 
del Prof. Dr. Slavicek, referent en l’especialitat d’Oclusió, i el japonés Prof. Dr. 
Sato, un dels ortodoncistes més reconeguts internacionalment. L’Ortodòncia és 
l’especialitat odontològica que ens permet corregir la malposició de les dents 
i prevenir les alteracions del desenvolupament dels ossos maxil·lars. L’objectiu 
és aconseguir unes dents ben alineades i posicionades sobre les seves bases 
òssies i una bona relació entre les dos arcades dentaries. Així establim una 
funció masticatoria correcta i proporcionem una bona estètica facial i dental 
que es la part més gratificant de l’especialitat.

Josepa Teresa Farreny Justribó. Infermera
Nascuda a Alguaire l’any 1959. Infermera, Màster en ciències sani-

tàries. Treballo al centre públic geriàtric Residència de Gent Gran Llar 
Sant Josep de Lleida des de fa 26 anys.

L’any 2020 amb l’arribada de la pandèmia, vaig passar a cobrir la 
plaça de coordinadora assistencial. Entre tot l’equip vam aconseguir 
aplanar la corba, malauradament, el nostre centre va ser un dels cas-
tigats per la Covid-19. Les nostres persones usuàries, grans, fràgils i 
amb pluripatologies, van patir els estralls i l’equip de persones que els 
atenem també. Ara estem bé. Des de finals de l’any passat en sóc la 
Directora. La Llar Sant Josep de Lleida compta amb més de 50 anys 
d’experiència en atendre a persones grans. Era l’antic “Hogar de San 
José”, on ara hi ha el Museu de Lleida. És un lloc d’acollida per a les 
persones més desfavorides i vulnerables, pioner de Lleida en cures i 
atenció a les persones i compta amb un equip de professionals preparat 
per aquesta atenció. La nostra cultura del cuidatge està caracteritzada 
pel treball en equip, l’orientació al servei i la participació de les persones 

amb iniciativa. El nostre centre, la Llar, ofereix a les persones residents una atenció de qualitat i al seu personal un 
entorn tècnic, científic i docent, on es valoren les iniciatives i l’esforç per oferir el millor servei als usuaris.

Entre la vida personal i professional encara estiro alguna estona per l’activisme social. Vaig ser la representant de 
Lleida durant 8 anys al Consell Nacional de Dones de Catalunya i en aquesta època integrant del grup de dones cata-
lanes assistents al ECOSOC i Fòrum Mundial de Dones de la ONU a Nova York l’any 2010, presidenta de l’associació 
DonaBalàfia, vicepresidenta d’Esport Femení Lleida i membre de la junta de l’AVV Balàfia i de la CONFAVC.

Si hagués de parlar d’una referent amb tot l’estol de dones que ens han precedit, escolliria la Infermera Adela 
Simó Pera. Una dona valenta, amb sentit del deure i d’organització, una professional de les que deixen empremta, 
creadora de la primera Escola d’infermeria de Catalunya, a Barcelona, i iniciadora de la nova organització de la Infer-
meria hospitalària de l’estat espanyol.

Dra. Rosa Ros Vilamajó

Sóc dona i sóc metgessa filla d’Alguaire. Vaig estudiar la carrera de medicina a la Universitat de Lleida, i vaig fer 
l’especialitat de Medicina Interna a l’Hospital Universitari de Canàries a l’illa de Tenerife. En aquell període, donava 
classes al col·legi de metges de Santa Cruz de Tenerife i, alhora, feia els cursos de doctorat a la Universitat de La La-
guna, el que em va permetre investigar durant cinc anys en el camp de les infeccions i la sepsis, i presentar una tesi 
doctoral sobre el “Síndrome confusional agut i les interleuquines”, obtenint el títol de Doctora en Medicina.
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En acabar l’especialitat, vaig anar en comissió de serveis a València, a l’hos-
pital de La Fe, per formar-me en la planificació d’una Unitat d’hospitalització a 
Domicili, i posteriorment la vaig implantar per primer cop a les illes Canàries 
a l’any 2007. Des del 2002 treballo al servei de Medicina Interna de l’Hospital 
Universitari de Canàries, a La Laguna, on faig assistència de planta hospitalària, 
consulta, guàrdies de la meva especialitat, docència als residents de l’hospital, 
i a la facultat de medicina com a col·laboradora docent, i també faig inves-
tigació seguint amb el tema de la sepsis, a més de l’alcoholisme i la nutrició.

En l’últim any, amb la pandèmia que ens envolta, estic al càrrec de la Unitat 
de Cures Semiintensives amb els pacients de COVID.

Des de sempre m’ha agradat tot el relacionat amb les ciències humanes 
i concretament la medicina. He tingut la sort de néixer en una família que 
no només m’ha empès a estudiar i aconseguir el meu somni, sinó que m’ha 
facilitat el suport i l’empenta moral i econòmica per fer-lo realitat.

No és fàcil ser científica en el món d’avui, per molt modern que ens sembli. Crec fermament que l’educació és la 
base per a qualsevol persona que tingui un bri de curiositat per aprendre, i que alhora, l’educació comença dins de 
cada casa, des de ben petits.

Les dones en la ciència, sempre han estat, durant la història, una minoria, però cada dia, som més les dones cien-
tífiques en tots els àmbits. Ànims a totes les dones, ja siguin nenes, joves o adultes, amb esperit científic. És un repte 
sacrificat i diari, però és meravellós.

Dra. Esther Barbé Illa

Fa 21 anys que tre-
ballo al HU Arnau de 
Vilanova, com a met-
gessa especialista en 
medicina preventiva i 
salut pública, al cap-
davant de l’Àrea de 
Salut i Prevenció de 
riscos laborals de l’Ins-
titut Català de la Salut 
(ICS). El període de 
residència per accedir 
a l’especialitat mèdica 
(MIR) el vaig iniciar a 

l’Hospital de Bellvitge l’any 1990, i, en acabar, el meu primer destí laboral fou a la Universitat de Lleida, com a cap 
del Servei de Salut. Des de fa 10 cursos, sóc professora associada de la UdL, impartint classes d’epidemiologia al grau 
de Nutrició humana de la Facultat de Medicina.

A l’Arnau, formo part d’un equip multidisciplinari encarregat d’avaluar els riscos dels llocs de treball i planificar 
mesures de control i prevenció. El nostre pacient és el personal sanitari i per tant, desenvolupem un treball intern i 
de suport als treballadors de l’Hospital i dels CAP’s. La nostra tasca consisteix en atendre els accidents de treball i les 
malalties professionals que es puguin presentar. Si bé la nostra cartera de serveis és essencialment preventiva desple-
gant campanyes vacunals, de deshabituació tabàquica, identificació de personal vulnerable, seguiment de gestants, 
etc. Amb els anys, hem adquirit experiència en com gestionar els riscos que genera l’activitat sanitària. Treballar en un 
hospital comporta l’exposició quotidiana dels treballadors a un ampli repertori de riscos. Dos dècades endarrere, quan 
vam començar com a servei de prevenció, teníem el repte de prevenir la transmissió de malalties infecto-contagioses 
com les hepatitis víriques i la sida o la tuberculosi pulmonar. Més recentment ens vam preparar per evitar contagis 
de patògens emergents com les noves variants de la grip o d’agents d’alta transmissibilitat, com el virus de l’Ebola.
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L’esclat de la pandèmia del coronavirus, ens ha canviat la vida a tots, i molt especialment als centres sanitaris, des-
plegant plans de contingència per fer front a l’allau de casos de covid-19 i centrar-nos monogràficament en aquesta 
patologia, absolutament desconeguda. El servei de prevenció ha viscut 12 mesos de pandèmia validant el material 
de protecció individual que anava arribant (EPI’s) i fent estudis de contactes, programant PCR i serologies, donant 
resultats, prescrivint quarantenes i fent el seguiment dels casos en estudi, sospitosos i confirmats de covid-19 que han 
afectat els propis treballadors de l’ICS.

Després de quatre onades de desbordament, ha arribat la vacunació. La vigília de Reis, vam començar a vacunar a 
l’Hospital i, en un sol dia, vam administrar 245 primeres dosis. En poques setmanes, vam completar la pauta de dues dosis 
a més de 2.000 professionals del centre. He escollit aquesta foto realitzada al final d’una d’aquestes jornades vacunals sense 
precedents. Reflecteix el nostre treball en equip, que som dones i que afrontarem el què pugui anar venint amb perseverança.

Rosa Justribó Baltesà. Biòloga i docent

Sóc nascuda l’11 de setembre de 1966. Col-
legi d’Alguaire, primer a les antigues escoles, ara 
el CAP i després a l’escola actual. Primers anys 
fent fila al pati i cantant les cançons “típiques” 
del moment. Resant a classe i fent costura com 
a assignatura.

BUP i COU a Almenar. Indecisió a 3r de BUP: 
ciències o lletres? Tot m’anava prou bé, m’agra-
dava estudiar. Finalment ciències per la influència 
de la profe de Biologia de COU, la Carme.

Mon pare volia que estudiés i en acabar COU 
quan em va demanar què volia fer i li vaig respon-
dre Biologia, em va preguntar “I això què és?” li 

vaig respondre que l’estudi de la vida en general es va quedar igual, però ell volia que fes una carrera, així que no ho va 
qüestionar. Va ser el que em va defensar enfront família i altres que no trobaven bé que marxés a Barcelona deixant pare, 
germà i padrí. No li podré agrair mai prou.

Barcelona va ser entrar en un altre planeta. Vaig aprendre biologia i vida, vaig conèixer gent de tot arreu, creences 
diverses sense el cosset d’un poble, mai oblidat però limitat aleshores en diversitat de parers.

Jo volia dedicar-me a la genètica o la microbiologia però vaig entrar en un grup d’investigació bàsica, en concret 
en el desenvolupament embrionari del tub neural, el precursor embrionari de la columna vertebral, un any, moltes 
hores i pocs diners. Els diners és el que em faltava, no volia que em mantinguessin els de casa, ja vaig costar prou 
durant la carrera malgrat tenir beca per nota.

Com que també m’agradava la docència, vaig buscar feina en aquest camp pensant en compaginar docència i 
investigació però no va poder ser. Finalment em vaig decantar per la docència a secundària i fins ara encantada de la 
vida. Em permet conviure amb gent jove, experiència increïble i millor que qualsevol crema de rejoveniment. També 
em permet transmetre l’amor per la ciència i el coneixement, el pensament crític, el creixement personal.

No salvo vides trobant remeis i tècniques innovadores de diagnosi ni acompanyo en la malaltia en un hospital, 
però ajudo que molt jovent trobi la seva vocació dins la ciència i que arribin a fer el que jo no vaig poder i més.

Alba Pons Cornadó. Infermera

Sóc nascuda a Alguaire, filla del Julio Pons i la Rosina Cornadó. Em vaig llicenciar en Infermeria a la Universitat 
de Lleida (última promoció de llicenciatura abans de la introducció dels estudis de Grau) i l’any 2013 la feina em va 
portar a Noruega, on encara estic. Els últims 6 anys he estat treballant a la unitat d’hematologia del Rikshospitalet a 
Oslo, especialitzant-me en transplantament hematopoètic (popularment conegut com transplantament de medul·la 
òssia) i en el tractament de la malaltia de l’empelt contra el receptor.

Viure enmig d’una pandèmia treballant amb un grup de pacients immunodeprimits i extremadament vulnerables 
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a les infeccions ha estat, i continua sent, un gran repte. L’aïllament 
i la distància social no eren termes desconeguts a la planta, però 
aquest últim any han agafat encara més rellevància. La Covid i 
les restriccions ens han obligat a modificar protocols i rutines, tot 
amb l’objectiu de poder seguir tractant els pacients amb les majors 
garanties.

La pandèmia també ha comportat una major visibilitat de la 
professió d’infermeria. Hem de seguir treballant per reivindicar 
la importància de la nostra feina i el paper clau que tenim com a 
nexe d’unió entre els pacients, les seves famílies i la resta de l’equip 
sanitari.

PD: benmargstransplantasjon és trasplantament de medul·la 
òssia en noruec.

Dra. Anna Abu-Suboh Abadia
Metgessa especialista en Radiodiagnòstic. Vaig realitzar l’especialitat a 

l’hospital de Terrassa i des del 2015 estic treballant al Servei de Diagnòstic 
per la Imatge de l’Hospital Santa Maria i Hospital Arnau de Vilanova, que ara 
conformen una unitat conjunta.

La meva feina diària consisteix principalment a realitzar els informes ra-
diològics de les proves d’imatge de Ressonància Magnètica i TC, així com la 
realització d’ecografies. 

El Servei de Diagnòstic per la Imatge i de Medicina Nuclear és la unitat 
organitzativa que realitza els serveis de diagnòstic i terapèutica per la imatge 
i de medicina nuclear en l’àmbit hospitalari. Treballem conjuntament amb 
els equips d’atenció primària per tal de garantir la continuïtat i la qualitat 
assistencial i disposem de la tecnologia adequada per satisfer les necessitats 
diagnòstiques i terapèutiques dels pacients als que donem servei.

Jamina Oms Gasull. Fisioterapeuta i osteòpata

Fisioterapeuta i osteòpata, especialitzada en pediatria. Realitza una observa-
ció del cos per trobar i tractar de forma manual els bloquejos que impedeixen 
que aquest funcioni en harmonia.

Del 1998 al 2001 vaig estudiar la carrera de fisioteràpia a la Universitat 
Rovira i Virgili de Reus.

Després vaig realitzar dos postgraus a la Universitat Ramon Llull de Barcelona 
per especialitzar-me en el camp de la pediatria, el Postgrau d’Especialista en 
Psicomotricitat i el Postgrau de Fisioteràpia en Pediatria. Al 2004 vaig decidir 
continuar estudiant i vaig començar la llicenciatura de Psicologia a la Universitat 
Oberta de Catalunya, de la qual he cursat el primer cicle. Del 2008 al 2014 
vaig realitzar la formació en Osteopatia a l’Escola del Concepte Osteopàtic de 
Barcelona (ECO) i l’especialització en Osteopatia Pediàtrica a la mateixa Escola. 
M’he format també en prepart i preparació a la maternitat.

La meva experiència professional va començar amb nens i adults amb deficiències psíquiques i/o físiques tant a 
la Fundació ASPROS com a l’Associació AREMI. He realitzat també varis grups de massatge infantil, psicomotricitat, 
reeducació del sòl pelvià, correcció postural i consciència corporal amb nens i adults. He col·laborat sis anys com a 
fisioterapeuta i osteòpata al Centre Mèdic Monturiol i com a fisioterapeuta pediàtrica al centre d’atenció precoç CDIAP 
Segrià. Actualment em podeu trobar com a osteòpata al centre Salut Integrativa Lleida.
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Thaïs Comella Fiestras. Infermera

Nascuda el 1984 en una família amb pares molt joves però molt treballa-
dors on la seva prioritat era que a mi no em faltés res i que tingués una bona 
formació.

Em vaig diplomar en infermeria a la Universitat de Lleida al 2005. Tot just 
vaig acabar d’estudiar, vaig començar a treballar a l’hospital Santa Maria 
al servei de psiquiatria. Vaig estar en infanto-juvenil, però especialment en 
aguts adults, molts d’ells amb trastorns mentals greus. I he estat 11 anys, 
combinant-ho amb l’estudi de 3 màsters, el primer de Recerca en Salut a la 
UdL, el segon en Psiquiatria i Salut Mental a l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona i el tercer en Lideratge i Gestió de Serveis d’infermeria a la Univer-
sitat de Barcelona.

El món de la docència també m’apassiona, he treballat de docent de salut 
al centre educatiu El Segre (centre penitenciari de menors), he fet classes 

relacionades amb la salut en centres de formació privats, he estat professora associada diversos anys al grau d’infer-
meria de la UdL, tutora de pràctiques hospitalàries al servei de psiquiatria formant futures generacions i he format a 
companys de feina en els nous programes informàtics.

Al 2016 vaig decidir sortir de la meva zona de confort i aprendre noves coses, vaig deixar psiquiatria per crear la 
consulta d’infermeria de VIH a l’hospital Santa Maria. Allí atenem a tots els usuaris amb VIH de la província de Lleida i 
som l’única consulta de Catalunya que fem la part de vacunes per prevenció de malalties. El VIH ha evolucionat molt 
en els últims anys i els usuaris ja no es moren com ho feien abans si segueixen bé el tractament. Estem igualment 
davant d’una malaltia crònica però amb moltes malalties associades i hem de treballar conjuntament amb els usuaris 
per evitar-les, minimitzar-les o curar-les. A la consulta també utilitzo un fibroscan per mirar l’elasticitat hepàtica en 
pacients coinfectats amb hepatitis C.

Des del 2020 atenem a usuaris “PEP” (post exposició de VIH), persones després de patir una agressió sexual o que 
han tingut una exposició de risc i fem el seu seguiment. També atenem a usuaris “PREP” (profilaxis pre-exposició) 
administrant fàrmacs antiretrovirals a persones seronegatives per VIH amb risc superior a la mitjana de contreure el 
virus degut a les seves pràctiques sexuals de risc i fent detecció i tractament precoç de les malalties infeccioses de 
transmissió sexual.

Vaig rebre el premi de recerca de l’hospital Santa Maria i el meu treball va ser publicat en una revista d’infermeria 
d’àmbit estatal. Participo en assajos clínics, actualment treballem en l’estudi “Incidència de la severitat del COVID-19 
en VIH-positius amb teràpia antiretroviral a Espanya” i “Factors de risc i pronòstic en pacients hospitalitzats per CO-
VID-19 a les terres de Ponent”.

M’agrada ser proactiva, atendre als usuaris de forma holística, tenint en compte el model biopsicosocial i espiritual, 
empoderant als usuaris perquè participin en la prevenció, promoció i protecció de la seva pròpia salut. Sóc mare, 
dona, infermera i agullaira.

Divina Farreny Justribó. Infermera i gerent Regió Sanitària Lleida, Alt Pirineu i Aran

Sóc Infermera (UdL) i Llicenciada en ciències de l’activitat física i l’esport (INEFC Lleida). Actualment gerent de la 
Regió Sanitària Lleida i de la Regió Sanitària d’Alt Pirineu i Aran. He exercit com a infermera principalment a la Resi-
dència Llar de Sant Josep de Lleida, a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, a l’Hospital Santa Maria i a l’atenció 
primària de Lleida Rural Sud, de Tècnic de Salut Pública de la Diputació de Lleida i com a professora associada de la 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida.

Sóc una apassionada de la promoció de salut i dels hàbits saludables, entre els lemes que repeteixo més sovint hi 
ha “salut en moviment” i “moviment és vida”, des del 2006 he participat en diferents projectes de l’administració per 
implementar la pràctica de l’activitat física com a hàbit i a fomentar projectes que prioritzin les oportunitats d’elecció 
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d’opcions saludables en els nostres entorns.

Quan em van proposar el lloc de delegada territorial 
de Salut i Gerent del Servei Català de la Salut a Lleida, 
Alt Pirineu i Aran, ho vaig fer amb l’ànim de poder 
transformar el nostre sistema sanitari i els diferents 
nivells assistencials posant al centre a la persona, em-
poderant-la per millorar la seva salut.

Aquest darrer any ho hem hagut de capgirar 
tot amb l’ar-

ribada de la pandèmia. Han sigut molts mesos d’esforç incansable i molta 
constància per donar resposta a les diferents dificultats i esculls que s’anaven 
presentant, patiments, moments dolorosos per les persones que s’han quedat 
pel camí a causa de la COVID-19 però també ha estat un moment d’oportu-
nitats i d’avenços que haguessin trigat molts anys a poder-se produir. Admiro 
la capacitat de la professió sanitària d’adaptar-se i ser-hi sempre per fer el què 
tenim per vocació de fer que és curar, acompanyar, atendre i estar al costat 
de les persones.

Em quedo amb la gran quantitat de generositat, solidaritat i col·laboració 
que ha fet sorgir aquesta pandèmia i que ens quedarà com a llegat.

Agraeixo enormement a les dones que m’han portat fins on sóc, una mare 
que sempre em recolza i em dóna força i ànims, la Virtut de Cal Quito, unes 
germanes amb les que m’emmirallo dia rere dia, Jos i Sun, amigues moltes 
“alguairenques” que sempre ens tenim al pensament i malgrat costi, sempre 
tenim la il·lusió per quedar algun dia, i a les dones del Club Ciclista Alguaire 
que fan fàcil la Baixada de la Flama del Canigó, una altra de les meves passions 
amb fusió de ciclisme, cultura i país.

Moltes i moltes dones treballem intensament cada dia amb l’anhel que les properes generacions de dones puguin 
ser més visibles i puguin ser reconegudes per tot el què fan.

Joana Agustí Garrigó. Farmacèutica

D’Alguaire, actualment visc i treballo a Isona.

Vaig cursar la llicenciatura de farmàcia a la Universitat de Barcelona (1982-
87). Aquesta formació va estimular encara més aquella curiositat que tots 
tenim de petits. Em va obrir la porta a camps molt variats: química, botànica, 
microbiologia, geologia, bioquímica, estadística, parasitologia, bromatologia... 
i molta més química. Tot un món! Decidir anar a Barcelona va ser molt natural, 
tot i que aquells eren uns altres temps. A casa m’ho van posar fàcil, jo vaig 
decidir què volia estudiar i ells m’hi van acompanyar. Ho tenien tan clar com jo.

Més tard i ja treballant al Pallars Jussà, vaig fer dos postgraus a la UB: Sani-
tat (1996-97) i Medi ambient i Salut (1997-98). Actualment el medi ambient 
té un gran protagonisme. Si més no, en teoria. Altra cosa és el que estiguem 
disposat a fer entre tots. I una mica més tard al 2000 vaig cursar el màster de 
Salut Pública, també a la UB.

L’any 2005 em vaig matricular a Nutrició Humana i Dietètica a la Universitat de Lleida i vaig continuar la formació 
a la UB. Tinc aquesta tendència cap a la formació en ciències de la salut. Exerceixo de farmacèutica comunitària des 
de 1987 i des del 1991 ho faig a Isona. La SALUT és un àmbit on hi som professionals amb formacions molt diferents. 

Fotografia: Jordi Fu
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És responsabilitat d’equips pluridisciplinaris. Tot i l’enorme evolució a nivell científic, aquesta no és suficient. Per ga-
rantir uns estàndards de salut a la població, cal una molt bona gestió dels recursos. El què ha passat i està passant en 
aquesta pandèmia, ens hauria de fer reflexionar a tots.

Maria i Pepita Sapiens Ris - farmacèutiques (homenatge)

Voldria acabar parlant de dues dones d’Alguaire a qui moltes persones recorden amb estima i admiració, sempre 
disposades a aconsellar i ajudar, la Maria i la Pepita Sàpiens Ris. La imatge correspon al retall de premsa del diari 
La Mañana que es va publicar l’abril de 1993 en motiu del 120 aniversari de la farmàcia al nostre municipi. Moltes 
gràcies a totes. 

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.

— 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 31 d’agost de 2021.
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LA GASOLINA ES PORTA A LA SANG
ESCUDERIA CAVA

No tot ha estat parat durant aquest temps de pan-
dèmia. El món de l’automobilisme, tot i les restriccions, 
ha anat fent camí d’una manera discreta durant el 2020, 
i ara, al 2021.

Els passats 27 i 28 de febrer es va disputar, al circuit 
Ciutat de Lleida, la 1a prova del Campionat de Catalunya 
Off Road 2021. Entre els participants van destacar-hi dos 
nois del nostre poble. A la prova d’autocròs, categoria 
de menys de 2.000 cc, i després d’una lluitada cursa, el 
jove de 21 anys, Lluís Baradad Torrent va pujar al podi 
en primera posició. A la categoria Junior Car Cross per 
a pilots menors de 16 anys, també un jove debutant de 
13 anys, Quim González Rodié, va aconseguir el segon 
calaix del podi.

Per als veïns d’Alguaire les curses d’autocròs no són 
pas desconegudes. Tot i que ara sembla que sigui un re-
cord llunyà, durant molts anys es van disputar importants 
curses al nostre circuit del Sagrat Cor. 

Alguaire va arribar a ser bressol de joves corredors 
que, amb “els mitjans” de fa més de 
30 anys, ens van començar a fer gau-
dir moltes tardes de dissabte de Fires i 
Festes Majors.

Amb el temps, moltes de les joves 
promeses van anar desviant el camí cap 
a altres afi cions però, dos bons amics 
van mantenir durant els anys la il·lusió 
del primer dia.

El Lluís Baradad i el Joaquim Gonzá-
lez van seguir corrent fi ns l’any 2016, 
disputant campionats de Catalunya i 
d’Espanya i aconseguint reconeguts 

guardons.

El Lluís i el Quim, els fi lls d’aquells dos amics, han 
heretat la passió per la velocitat, la competició i les curses 
d’autocròs.

Aquest any, el Quim per primer cop i en Lluís per 
segon, competeixen als Campionats de Catalunya i 
d’Espanya. 

El debut al Campionat d’Espanya a Lleida del passat 
març va resultar un èxit (Lluís, 2n classifi cat, i Quim, 
tercer) i a la 2a prova del Catalunya del 17 d’abril van 
tornar a pujar al podi: el Lluís, com a primer i el Quim, 
com a segon classifi cat en les seves respectives categories.

Els queden encara molts circuits per visitar aquest 
2021: La Coruña, Talavera de La Reina, Miranda de Ebro, 
Mollerussa, etc.

Hi correran amb la mateixa energia i il·lusió que els 
seu pares i faran arribar Alguaire a tots aquests racons.

Potser sí que la gasolina es porta a la sang…!



42 86

ENTITATS I ASSOCIACIONS

VInt anys separen aquestes dues imatges
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ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

TALLER DE CUINA CREATIVA DES DE CASA PER SANT JORDI

En el taller de CUINA CREATIVA DES DE CASA per SANT JORDI, en el qual proposàvem que s’elaborés una rosa o 
roses comestibles, us mostrem les creacions que ens heu fet arribar. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Tots 
els participants rebreu un obsequi per les vostres originals i apetitoses roses de Sant Jordi.

Roses preparades amb pasta de full, salmó o bacó, carbassó i formatge. 
(ROSA CLAVERIA)

Roses de pasta de full, poma, melmelada i xocolata 
(ROSA CLAVERIA)

Roses de pasta de full i poma i pastís en forma de rosa. 
(ANNA TERRADO/ JUANITA GIRÓ)

Roses elaborades amb xips de poma deshidratada sobre 
una base de xocolata. 

(JOSEFINA CARRERA SABATÉ I MARIA)

Roses exquisides del “Chef” amb la seva recepta 
d’elaboració (JORDI LA-ROSA)

Roses de pasta de full, poma, 
sucre i grosella. 
(FINA BOIRA I EMMA)
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Rosa molt original elaborada amb 
alvocat (DANIELA ZANGA)

Roses amb pasta de galetes de mantega. 
(MARIA ROS VILAMAJÓ)

Roses fetes amb maduixes, “pancakes” i 
xocolata. Sense gluten. 
(NÚRIA VILA NOGUERAS)

Roses d’aperitiu, amb embotits i 
tomata. (CRISTINA FRICIU)

Rosetes de colors sobre una base 
de magdalena i crema (DOLORS JIMÉNEZ)

Us adjuntem tot seguit unes roses de Sant Jordi molt senzilles, fetes de poma.

Un cop elaborades podeu fer-ne composicions diverses, com les que hem preparat des de l’Associació.
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Si les volem vermelles es poden tenyir amb colorant 
natural de remolatxa.

Desitgem que aquesta activitat us hagi agradat. Fins 
a la propera!

ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

Perquè el nostre sistema immunitari funcioni correc-
tament, l’important és cuidar el nostre cos perquè tingui 
tots els recursos necessaris i les condicions òptimes per 
poder treballar i lluitar en contra dels patògens. Això és, 
més que mai, important si tenim una infecció viral, ja 
que els antibiòtics no funcionen i l’únic que podem fer 
és curar els símptomes.

Moltes vegades la publicitat ens dona la idea que 
només prenent un suplement o menjant un determinat 
aliment podem reforçar el nostre sistema immunitari. De 
fet, hi ha alguns aliments o herbes que ens poden ajudar, 
però això no serveix de res si no tenim en compte les 
claus més importants per tenir un sistema immunitari 
sa i efi cient.

El primer aspecte del qual ens hem de preocupar és 
l’alimentació: menjar d’una manera saludable i aportant 
tots els nutrients necessaris és fonamental pel funciona-
ment del nostre sistema immunitari.

Una dieta equilibrada s’ha de basar principalment 
en aliments vegetals: verdures, fruita, llegums i cereals 
(preferiblement integrals) als que afegirem proteïnes de 
qualitat (siguin d’origen animal o vegetal), seguint les 
indicacions del “Plat de Harvard” (foto), una guia creada 
per experts en nutrició de l’Escola de Salut Pública de 
Harvard.

La beguda per excel·lència que escollirem serà aigua 
i utilitzarem oli d’oliva sempre que sigui possible, evitant 
olis de llavors i mantega.

Haurem d’evitar també el consum de productes ul-
tra processats, o sigui aquells aliments que tenen llistes 
molt llargues d’ingredients, amb molt poca o gens ma-
tèria primera bàsica (fruites, hortalisses, ous, llet, peix, 
llegums, cereals i farines, fruita seca, etc.) i que també 
tenen components afegits: antioxidants, estabilitzants, 
additius i conservants.

L’ALIMENTACIÓ EN TEMPS DE PANDÈMIA (II)
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És molt important controlar el pes i ser actius, fent 
una mica d’exercici cada dia.

Hem de cuidar d’introduir en la nostra dieta diària una 
quantitat sufi cient d’àcids grassos del tipus omega-3, que 
no només contribueixen a la salut del sistema immunitari 
sinó també són necessaris per al funcionament del cervell, 
del sistema nerviós i de la vista i són potents aliats per 
desinfl amar el cos. Aliments que tenen bones quantitats 
d’omega-3 són el peix blau, les nous, el lli (en llavors o 
com oli), i les llavors de xia.

Un altre nutrient fonamental és la vitamina D, que 
podem trobar en el peix blau, en els ous, els làctics, els 
bolets i que també pot ser sintetitzada pel nostre cos 
quan ens exposem al sol. Aquesta vitamina és necessà-
ria per l’absorció del calci, permet construir uns ossos 
forts, exerceix un paper important en la salut del cor i a 
l’hora de combatre infeccions i fi ns i tot una escassetat 
de vitamina D pot contribuir a un estat depressiu. Si no 
tenim la possibilitat de prendre una mica de sol cada 
dia, sobretot en aquest període tan complicat que estem 
vivint, podríeu avaluar amb el vostre metge la possibilitat 
d’una suplementació.

Més estudis, estan demostrant el rol de la fl ora intesti-
nal (els microorganismes que tenim al nostre intestí i que 

ens ajuden a digerir els aliments) per prevenir malalties. 
Per cuidar aquests preciosos aliats, hem de seguir una 
alimentació sana, afegint també aliments prebiòtics i pro-
biòtics (com iogurt, tempeh, kéfi r) suprimir l’alcohol, el 
tabac i evitar utilitzar antibiòtics quan no sigui necessari.

No podem oblidar el paper que juguen l’estrès i un 
ritme de vida alterat en l’afebliment del nostre sistema 
immunitari. Intentem dormir com a mínim 8 hores al dia, 
seguint el ritme natural del dia i de la nit, i menjar cada 
dia més o menys a les mateixes hores. Si ens sentim molt 
estressats intentem buscar els motius que ens provoquen 
aquesta sensació i procurem solucionar-los.

A vegades ens pot ajudar fer una mica de medita-
ció, passejar pel camp, un bany calent, bona música, 
conversar amb un amic… I si cal demanem l’ajut a un 
professional.

Gràcies Daniela pel teu interès en facilitar-nos aquesta 
informació que, de ben segur, ens serà d’utilitat en temps 
de pandèmia.

Nota: A la propera revista publicarem les 
imatges dels diferents plats combinats que ens 
aneu enviant, dins del taller de cuina saludable 
des de casa.



47 86

ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

El passat dissabte 10 d’Abril de 2021 l’Associació 
Amics del Patrimoni Cultural d’Alguaire, va organitzar 
la conferència “El Museu de Lleida i els litigis per l’art 
amb Aragó” a càrrec del director del Museu de 
Lleida, Sr. Josep Giralt i Balagueró, dins del marc 
de l’Abril Cultural 2021.

Aquest any, excepcionalment, es va fer l’acte 
a l’Església Parroquial de Sant Serni d’Alguaire. 
Es va adequar l’espai central del primer tram 
de l’església, la part històrica, per donar valor i 
entendre les qualitats espacials del Temple, així 
com dotar-lo d’usos culturals, oberts a tota la Vila.

Volem agrair l’organització de l’Ajuntament 
d’Alguaire de l’Abril Cultural, en aquest any tan 
especial, després de l’ajornament dels actes de 
l’any passat. Així com la col·laboració del mossèn 
Xavier Navarro.

Vam poder gaudir de les paraules sàvies del Sr. Josep 
Giralt, alhora que s’enllaçava l’art del Museu de Lleida 
amb l’art arquitectònic de l’Església de Sant Serni.

AMICS DEL PATRIMONI CULTURAL 
D’ALGUAIRE

ESPERANÇA MORANCHO PUIG

CONFERÈNCIA “EL MUSEU DE LLEIDA I ELS LITIGIS PER L’ART AMB ARAGÓ” 
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CLUB PATÍ ALGUAIRE
CLÀUDIA LLADONOSA COMELLA

Després d’estar un any sense competir, el passat diu-
menge 11 d’abril es va celebrar a Riudoms el campionat 
de Catalunya de grups xou de les categories júnior i 
quartets. El CP Alguaire hi va participar amb la coreografi a 
“Teranyina”. Durant el matí es van fer els entrenaments 
ofi cials i a la tarda es va competir. 

Aquest campionat va ser el primer de la temporada 
2021 seguint els protocols anti Covid i es va poder seguir 
la competició per les televisions locals o per xala.cat.

Felicitem a les nostres patinadores i familiars per 
l’esforç realitzat per poder arribar a aquest campionat, 
malgrat les difi cultats ocasionades per la pandèmia.

PROVES SOCIALS
El passat 17 d’abril es van organitzar unes proves 

socials al nostre club. Hi van participar patinadors/es de 
les categories d’iniciació D, C, B, A i CERTIFICAT. També 
es van presentar 4 patinadors/es del certifi cat de Xous.

CAMPIONAT D’ESPANYA DE GRUPS XOU
El cap de setmana del 24 i 25 d’abril, al pavelló Barris 

Nord de Lleida es va celebrar el campionat d’Espanya 
de grups xou. Una representació de patinadors i pati-
nadores del CP Alguaire van ser els encarregats de fer la 
cerimònia d’obertura del campionat, també anomenat, 
ball de banderes.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE GRUPS XOU
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RACÓ DE CUINA
Aquest trimestre hem preparat uns plats on el producte estrella són els espinacs. Són antioxidants, una bona 

font d’àcid fòlic, fi bra alimentària i aporten vitamines entre d’altres benefi cis.

Saltat d ‘espinacs

Entrant

Preparació: 1 h i 25 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

200 g de quinoa
200 g de cigrons cuits
1 ceba vermella
1/2 carbassó
Un manat d’espinacs 
150 g de cirerols
150 g de carbassa
6 tomates
1 culleradeta de cúrcuma
1 culleradeta de romaní
El suc i la pela de 1/2 llima
3 cardamoms verds
Julivert fresc picat
Sal
Pebre negre
Oli d’oliva
Te verd

Preparació:

Renteu diverses vegades la quinoa per treure-li la 
substància que envolta el gra de manera natural, i que 
pot amargar el plat.

Amb una mesura i mitja del volum de la quinoa en 
aigua, feu una infusió amb el te verd i coleu-la.

Escalfeu el forn a 170 ºC.

Talleu la carbassa a quadrats de la mateixa mida que 
els cirerols.

Col·loqueu la carbassa i les tomates en una safata al 
forn i ruixeu-los amb oli d’oliva, salpebreu-los, afegiu-hi 
el romaní i coeu-ho a baixa temperatura, fi ns que estiguin 
tous (1 h).

Renteu les fulles d’espinacs, traient-los les tiges grui-
xudes i separant les fulles grosses de les petites.

Talleu a juliana la ceba vermella i el carbassó. Poseu-los 
en un wok amb una cullerada d’oli d’oliva i una d’aigua. 
Aneu-los saltant per ordre de cocció: primer la ceba, les 
espècies, les llavors de cardamom i la pela de llima, fi ns 
que la ceba estigui cuita però grenyal.

Afegiu-hi i salteu vivament el carbassó, les fulles gros-
ses d’espinacs i els cigrons cuits. Fora del foc, afegiu-hi 
les fulles petites d’espinacs, perquè amb prou feines es 
coguin. Poseu-hi el suc de llima i col·loqueu-hi els trossos 
de carbassa i les tomates cuites. Ara per muntar-ho, col-
loqueu la quinoa al fons del plat. Feu-hi un forat al centre 
i col·loqueu-hi el saltat, la carbassa i les tomates cuites, i 
acabeu-ho amb julivert fresc picat.
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Primer plat

Preparació: 35 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients per a 4 persones:

2 bosses d’espinacs
4 ous
2 patates mitjanes
1 dent d’all
Nyora ratllada
Oli d’oliva verge extra
Sal i pebre
Plàstic fi lm

Preparació:

En una cassola poseu un raig d’oli i daureu l’all a 
bocins molt petits. Per una altra banda, netegeu bé els 
espinacs i traieu les tiges, poseu una olla amb aigua i 
quan arrenqui a bullir, afegiu 30 segons els espinacs i 
els escorreu. Entretant, talleu quatre trossos de fi lm i 
l’esteneu sobre quatre recipients marcant bé l’interior. 
Cal untar-los amb oli i trencar un ou dins de cada un. 

Saleu, tancant-ho bé i lligant-ho amb un cordill de cuina. 
Poseu abundant aigua en una cassola i quan comenci a 
bullir introduïu els ous. Cal coure’ls a foc mig durant 3-4 
minuts. Retireu-los i reserveu en un plat, quan els espinacs 
ja estan cuits afegiu la nyora ratllada, doneu un tomb. Ara 
pelem les patates i les tallem a làmines. Les posem a la 
paella amb oli i les fregim a foc suau fi ns que estan toves, 
moment en què les traiem del foc, salpebrem i reservem.

Per acabar el plat, posarem de base els espinacs i a 
continuació les patates. Traieu el fi lm i ja podeu afegir 
l’ou escalfat. A l’obrir el rovell, aquest s’escampa sobre 
els espinacs i la patata i, en realitat, el que tenim és molt 
similar a la idea original de fer una truita, però amb un 
gust d’ou potent i una textura suau i cremosa.

Espinacs amb ou esca l fat
Si no voleu fer l’ou escalfat, podeu posar-hi 

un ou ferrat.

Segon plat

Preparació: 55 minuts
Difi cultat: Mitjana

Ingredients per a 4 persones:

2 albergínies
1 tassa de formatge ricotta
1/2 tassa de formatge parmesà
1 ou
1 gra d’all picat

3 tasses d’espinacs 
1 tassa de salsa de tomata
1 tassa de mozzarella
Alfàbrega
Pebre vermell

Rotllet d ‘a lbergínia
Si no us agrada el formatge ricotta podeu 

posar-ne de feta o qualsevol altre.
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Batut d ‘espinacs, plàtan, pera i kiwi

Batut d’espinacs, plàtan, pera i kiwi. Es pot 
combinar també amb maduixes, pomes… Per 
prendre entre hores o com a postres.

Postres

Preparació: 10 minuts
Difi cultat: Molt fàcil

Ingredients:

1 grapat d’espinacs frescos
1 plàtan
1 pera
1 kiwi
20 g de llavors de xia
1 got d’aigua
Gel

Preparació:
Abans de res, assegureu-vos de fer servir fruites ben 

madures. Col·loquem les fulles d’espinacs a la liquadora 
o batedora, pelem el plàtan, el kiwi i la pera i afegim 
l’aigua i el gel que vulguem també a la liquadora, podeu 
afegir-hi major o menor quantitat d’aigua en funció de la 
consistència que vulguem aconseguir, es bat bé i ja es pot 

servir. Opcionalment, s’hi poden afegir unes llavors de 
xia, que aportaran espessor i un punt cruixent a la barreja.

Preparació:

Abans de començar preescalfem el forn a 180º C. 
Netegem i tallem les albergínies a làmines ben primes 
totes iguales i les posem al forn amb una safata durant 
15 minuts. Mentrestant combinem el formatge ricotta, 
el parmesà, l’ou, el gra d’all picat, els espinacs i el pebre 
vermell en un bol.

En una safata per forn posem 2 cullerades de la 
salsa de tomata i hi estenem les albergínies i les anem 
enrotllant amb 1 o 2 cullerades de la barreja. I així suc-

cessivament fi ns a tenir totes les albergínies enrotllades. 
Afegiu la resta de salsa de tomata i mozzarella per sobre. 
Cal fer-ho coure al forn durant uns 40 minuts, es deixa 
refredar 10 minuts posar l’alfàbrega fresca per sobre i ja 
es pot servir.
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LA SEU VELLA DE LLEIDA
JESÚS GUAMIS HORTET

Des del segle XIII la Seu Vella de Lleida presideix la ca-
pital i comarca del Segrià. Entre els seus murs han tingut 
lloc grans esdeveniments, i encara que al segle XVIII va 
ser substituïda per una de nova, avui el seu perfil encara 
dóna caràcter a la capital de Ponent.

Un costum habitual dels lleidatans/es a la tornada 
d’un viatge és mirar de seguida a la llunyania, majestu-
osa i imponent, la silueta de la Seu Vella. Certament la 
forma en que s’aixeca per sobre de la capital del Segre, 
té molta potència visual.

Així ho devia percebre l’infant Alfons, futur rei, Alfons 
el Benigne, quan en una carta relacionada amb una cons-
trucció que s’havia d’erigir a Sardenya, demanava que 
fos tan gran i tan bella com la Seu de Lleida ja feta. Hem 
de tenir present que en aquell moment encara no s’havia 
iniciat la construcció del cèlebre campanar de la catedral 
lleidatana. Tot i així, la imatge grandiosa de l’edifici, ja 
devia impressionar als homes i dones del segle XIV.

La relíquia que posseïa més important la catedral era 
un bolquer del nen Jesús. Va arribar a Lleida al segle XIII 
i havia estat propietat del rei de Tunis. Va desaparèixer 
l’any 1936 i avui només es conserven uns fils que es 
troben en mans d’una família de Barcelona i uns altres a 
l’església d’Escalona del Prado, a Segòvia.

Marc Safont, fou l’arquitecte més important del gòtic 
català, responsable del Palau de la Generalitat. A banda 
de fer d’arquitecte, es dedicava al negoci amb esclaus. Al 
1441 va ser designat mestre major de la Seu Vella, però 
mai hi posa un peu i situà al capdavant del projecte a 
Georgius Niba, un esclau d’origen caucàsic o tàrtar d’alta 
qualificació.

L’any següent, l’esclau comprava la seva llibertat amb 
l’ajuda del Capítol lleidatà, es convertia en l’arquitecte 
en cap de la catedral i aprofitava per canviar-se el nom, 
ara es diria Jordi Safont.

La història de la Seu Vella és una història de desapa-
ricions, quan no parlen les obres, ho fan els pergamins. 
S’ha vist desaparèixer retaules, escultures, orfebreria i 
gairebé la totalitat dels ornaments s’han perdut. Hi man-
ca el fastuós cor que presidia la nau, construït i tallat a 
inicis del segle XVI. Hi manca el retaule major tallat amb 
alabastre aragonès i de l’Espluga de Francolí per Barto-
meu i Rubió i altres mestres escultors. Avui en dia algun 
dels seus fragments es troben dispersos entre Lleida, San 
Francisco (EUM) i a Casters, a França.

El 1150, la filla del rei d’Aragó, Ramir el Monjo, i 
Ramon Berenguer IV, compte de Barcelona, contreien 

matrimoni a Lleida. No queda clar on va tenir lloc la 
cerimònia ja que les fonts són contradictòries, mentre 
que alguns diuen que a la mesquita reconsagrada al culte 
cristià, sobre la qual s’aixeca la Seu Vella, d’altres afirmen 
que va ser al Castell del Rei, a l’antiga Suda.

Per complicar-ho més, sabem que a Lleida el rei pos-
seïa una residència a la confluència dels actuals carrer 
Cavallers i carrer Major, vora del riu.

Si visiteu el monument amb nens/es, hauríeu de 
portar uns prismàtics. Us servirien per mostrar-los els 
increïbles detalls de les escenes i motius decoratius dels 
capitells de l’interior de l’església, molt ben conservats 
i difícilment apreciables per l’altura de la seva ubicació. 
També us serviran per veure els monstres, les bèsties i els 
essers fantàstics de les mènsules que hi ha en diferents 
punts de l’exterior de l’edifici. La descoberta de perso-
natges i animalons amagats, sempre pot ser una activitat 
engrescadora per la canalla.

Els conflictes bèl·lics han determinat l’aparença que 
avui té l’acròpoli lleidatana. La construcció de tota 
l’estructura de muralles i baluards, pot portar altres des-
truccions com la del Palau Episcopal que hi havia davant 
la porta de l’anunciata. Per acabar-ho d’arreglar, l’any 
1707, en el marc de la guerra de Successió, Felip V va fer 
el darrer pas cap a la desfeta, va convertir la catedral en 
caserna militar. El monarca no va dubtar a emetre una 
ordre d’enderrocament per facilitar l’adaptació de tot el 
turó a les noves funcions. Per sort, l’ordre no es va dur 
a terme i paradoxalment la militarització va permetre la 
conservació de l’antiga catedral. Lleida s’havia quedat 
sense catedral. 

L’església de Sant Llorenç va passar a exercir aquesta 
funció que va durar fins que es va construir la Seu Nova 
al carrer Major. L’obra es va iniciar el 1761.

La Seu Vella va ser declarada monument nacional el 
1918 i el 1926 es decretava la seva conservació, però els 
militars van continuar fent-ne ús fins el 1948, data en 
que van abandonar el recinte.

La marxa dels militars va permetre l’inici de la restaura-
ció, que avui per avui, encara està en marxa. Hi ha molta 
feina a fer després de dos segles i mig d’ocupació militar. 
Havia estat presó i camp de concentració franquista.

Fins aquí un petit esborrany de la nostra catedral, la 
Seu Vella.

A reveure…
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Plaça Església, 21 · 25125 Alguaire
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