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Ajuntament
d’Alguaire

Àrea de Promoció Social i Cultural

INFORMACIÓ GENERAL*

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

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

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

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

∙ Horari Biblioteca Municipal: 
 Horari d’hivern: Dimarts i dijous de 10:00 a 13:00 h  
 De dilluns a divendres de 16:00 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 Xavier Navarro 600 770 456

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: Taula amb figues, 
Freepik.

NOTA DE LA REDACCIÓ

Després d ’ aquest calorós estiu, arrenquem un setembre 

amb una producció de figues important, una edició de la 

Fira de la Figa del tot inusual i 
la Festa Major de setembre 

també diferent. Seguim amb tot el que ens depari aquest 

2021. Gaudiu de les lectures d ’ aquesta edició!
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RACÓ POÈTIC

EN RECORD DE L’ANTONIO DOMINGO SERRAMONA
El padrí Antonio era un home sensible i agraït, l’amor i l’estima ens la regalava a diari, els records i vivències 

formaven part de les nostres converses, ell hi va dedicar molts escrits. Compartim avui aquests poemes plens 
d’amor i tendresa.

MARIA LLOVERA OCAÑA

EL BES
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Si tens el plaer no estalviïs el bes
que el goig d’estimar no comporta mesura

deixa’t besar i tu besa també
que és sempre als llavis que l’amor perdura.

No besis, no, com l’esclau i el creient,
més com a vianant a la font regalada

deixa’t besar, sacrifici fervent,
com més roent, més fidel la besada.

Que hauries fet si mories abans,
sense l’altre fruit que l’oreig en la teva galta

deixa’t besar, en el pit, a les mans
amada o amant, la copa ben alta.

Quan besis, besa ben fort i sense temor
besa’m al coll, la més bella contrada

deixa’t besar i si et queda l’enyor
besa’m de nou, que la vida és comptada.

Com un àngel que somia
al bell cim de Montserrat

jo t’he vist Concepció,
he somiat que et tenia

envoltada d’àngels i arcàngels
asseguda al meu costat.

Els teus ulls mon cor flectien
els teus llavis amb dolçor
he somiat els teus petons
i vermelles es tornaven

les meves galtes esllanguides
per la pena i la tristor.

Has passat la teva mà
per la meva cara i el front,

digueu-me, dolça Moreneta
a l’anyell de vostra pleta

les llàgrimes que he derramat
que s’han fet, digueu, on són.

El dolor em corseca
la il·lusió que tenia
també l’he perdut,

la sang que el meu cor plorava
tot seguit recordava

la felicitat de la nostra joventut.

Trobo a faltar la teva tendresa,
la font del teu amor

que m’embolcallava amb la teva dolcesa,
esglaiat, mut de sorpresa

deixant-me sol en un sospir
 ha queda tota la nostra vida desfeta.

SOMIANT AMB TU
ANTONI DOMINGO SERRAMONA



4 86

Andando por los caminos
Si tú me vieras,

andando por los caminos de Alguaire
como un perro perdido,

para poder pasar el tiempo
y no pensar cuando estabas conmigo.

Si me quedo en casa
no hago más que pensar,

pero si salgo a la calle,
acabo pensando igual.

No sé que hacer para no pensar tanto
y es que no lo puedo remediar,

que le voy a hacer si la quería tanto
creo que siempre la estaré mentando.

No se si con el tiempo yo la podré olvidar
pero me parece que eso nunca pasará.

ni yo quiero que me pase,
porque la quiero recordar

mientras viva en éste mundo,
no la quiero olvidar.

Y esto que os digo
os lo digo de verdad,

yo nunca la olvido
y nunca me cansará.

EN RECORD DE MANUEL LUQUE MORENO
ISABEL I DOLORS LUQUE RUIZ

El nostre pare Manuel Luque ens va deixar el dia 26 de juny de 2021. El Manuel era un home treballador, op-
timista i familiar al que li agradava molt la poesia, i la poesia el va salvar quan l’any 2000 va perdre a la seva 

companya de vida, la seva esposa Isabel, la nostra mare.
Poder escriure, en format poesia principalment, tot el que la trobava a faltar va ser la seva forma d’expressar 

el dol que sentia, i és que encara que ens tingués a nosaltres “sus niñas”, als seus néts i besnéts, ell enyorava 
molt a la seva muller.

Cada dia, fes el temps que fes, ell anava al cementiri a visitar la tomba de la seva estimada i fins l’últim mo-
ment la va tenir molt present, i encara que de vegades la memòria li feia alguna mala passada mai va oblidar 
el nom de la Isabel.

Déu ha volgut que estès molts anys al nostre costat i fins al final l’hem acompanyat, ara ja descansa al costat 
del seu amor. En pau descansin junts per sempre els dos.

“Cuanto tiempo Isabel esperando éste momento
Poder dormir a tu lado para siempre el sueño eterno”

ANDANDO POR LOS CAMINOS
MANUEL LUQUE MORENO
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TABA D’ARRENDAMENT DE LES 
TERRES I EL MOLÍ DEL CONVENT (I de II)

VICENT LLADONOSA GIRÓ

Taba: Plec de condicions d’un encant, d’una venda, 
d’un arrendament, etc.

La Comunitat de monges del Convent d’Alguaire 
cada determinat número d’anys establien les condicions 
que havien de complir els possibles arrendataris de les 
seues terres.

A l’arxiu diocesà de Lleida trobem manuscrita la taba 
de 1814 que diu així:

“Tothom qui vulla entendrer en Arrendár per temps de 
tres collitas que principiaran lo dia de  la fi rma de la escra, 
y fi naran lo dia ultim de Abril de 1817, (advertint que los 
anyells del present any encara estant per delmar). Tots los 
Delmes, primicias, drets, fruits, y demés rendas que la Molt 
Iltre, y veneranda Priora y Convent del Insigne Monestir 
de Nª Srª, y Snt Joan de Alguayre, del Orde Militar, a la 
Sagrada Casa y Hospital de Sn Joan de Jerusalem, reben 
y acostuman rebrer en la Baronia, y Vila de Alguayre, tant 
en la Orta, com en lo Secá:

It. los Delmes, primicies, fruits, y demes Rendas que 
dita Illtre Priora y comunitat, reben y  acostuman á rebrer 
en las Ortas y Terme de la Vila de la Portella, y en las de 
Sn Miguel de Ratera, Tabac, Casalo, y Alsinár, junt ab las 
herbas de dits Termes:  

It. Tots los Censos, tant en diner com en grá, y altres á 
dita Priora y Comunitat espectants, y rebrer acostumáts, 
y de nou imposáts en la Vila y Terme de Alguayre, Lloch y 
Terme de La Portella, com y també tots los Censos així de 
Capons y Gallines, com ab Diners á dita Piora y Comunitát 
espectants, y rebrer acostumáts, y de nou imposáts en lo 
Lloch y Terme de Vilanova del Segriá, y Terme de Tabac, y 
en las terras novas de la partida dita del Bobá.

It. Los Tarratges, Delmes, y Primicies del Terme y partida 
dita lo Coscollá.

It. Tot aquell Molí fariné que la mateixa Ilte Sra Priora 
y Comunitát tenen en la dita Vila de Alguaire.

It. Tot aquell Molí de Oli, que la dita Priora y Comunitát, 
tenen en la dita Vila de Alguayre.

It. Lo Delme de Vi, y dos Censals que lo Comú y Univer-

sitát de dita Vila de Alguayre, fan y presten quiscun any á 
dita Priora, y Comunitát.

Y fi nalment aquellas sent y vint y vuit quarteras de Blát, 
que tots anys la Universitat de dita Vila, en lo dia ó Festa 
de Nª Srª del mes de Agost, fá y presta á dita Priora, y 
Comunitát per los usatges ço Sents, prevenint emperó, que 
en lo cás que dita Universitát, rehusas lo pagár lo expresát 
Cens de cent vint y vuit quarteras de Blát en especie, per 
especial Decrét, ó per qualsevol altre Drét ó Privillegi, y de 
no poderlos dita Priora y Comunitát contenir en haber de 
pagár dit Cens en espesies, en tal cás deurá dit Arrenda-
tari cobrar lo expresát Cens, á rahó de aquella quantitát, 
que dita Universitát haurá conseguit pagár per quartera, 
segons queda previngut en lo Rl Consell de Castilla en la 
nova Regulació.

Y si per consecusió de dit pago, se oferís fér algun Recurs 
contra dita Universitát, en tál cás vindrá á carrech de dit 
Arrendatari, oferint entregár dita Priora y Comunitát, los 
instruments que per dit efecte páren en lo Archiu de dit 
Monastir: Digaihi que dir voldrá ab plechs closos entre los 
contrayents qe se troban avisáts que dita Priora y Comuni-
tat, representada per ditas Señoras Procuradoras Dª Maria 
Assumpta, Dª Maria Francesca de Marañosa concedirán 
lo Arrendament de ditas cosas al que més en dita forma 
ne donará ab los pactes emperó aball escrits, y seguents.

1 Primerament: Sapia lo Arrendatari que ab lo present 
Arrendament, no vá comprés ningun genero de jurisdicció, 
aixis Civil, com Criminal, ni tampoch los Lluismes, y Cinquan-
tés que per rahó de qualsevols alienacions, transportacions, 
ó succesions, ó per altre qualsevol motiu, ó causa haurán 
de cobrár y rebrer durant dit Arrendamt; perque tant las 
ditas jurisdiccions, com tambe los Lluismes, y Sinquantés 
sobredits se reservan per si la dita M. I. Priora y Comunitát 
y no menos lo ques de Fatiga, ó sa concessió, y la fi rma 
per rahó de Señoria que igualment se reservan, y no vá 
compresa ab lo present Arrendament.

2 It. .Sapia lo Arrendatari que dita Ilte Priora y Comu-
nitát, se reservan igualment la facultát á establir las terras 
del Secár del Terme de Snt Miquel de Ratera, que bé los 
apareixerán, sens que per rahó del Establiment fahedores, 
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pugan los Arrendataris pretendrer indempnisació alguna; 
peró percibirán en dit cás los Censos y demes dréts que se 
imposarán inseguint los pactes  de dits Establiments, peró 
no las entradas de ells.

3 It. Sapia lo Arrendatari que lo Bestiá que pasturará las 
hervas compresas en est Arrendament, en manera alguna 
podrén entrár á pasturár en las terras dels plantáts que 
novament se farán en dit Terme de Ratera.

4 It. Sapia lo Arrendatari que lo Bestiár que pasturará 
las hervas compresas en lo present Arrendament, deurá 
enclouara y dormir en los Corráls ó Pletas que per est efecte 
té lo mateix Monastir en dita Baronia, y en que sempre han 
acostumát á dormir, baix la pena de deu lliuras per cada 
vegada se fará lo contrari.

5 It. Sapia lo Arrendatari que tota la palla cullirá en las 
terras compresas en est Arrendament, y los fems se farán 
en ditas pletas, ó Corrals, deurán consumirse tót per abono 
de las terras del Monastir á excepció de la palla que consu-
mian per son Bestiar de la qual podrán usar libremt; però 
los fems de dits Bestiars, deurán igualment emplearse per 
dit abono, sens poder vendrer, ni extraurer de ditas terras 
cosa alguna de dita palla y fems, baix pena de tres lliures 
per cada carrega de fems, y de deu lliures per cada carrega 
de palla, que deixarán de emplearse en dit abono.

6 It. Sapia lo Arrendatari, que per la seguritát del present 
Arrendament haurá de donár dos ó mes fi anzas bonas é 
idoneas de la satisfacció de dita Priora y Comunitát; las 
quals fi anzas y Arrendatari, junts y á solas se obligarán á 
la observancia de tots los pactes, y demes los incumbesca 
per rahó del present Arrendamt baix las obligacions de sas 
personas, y bens y drets ab totas las clausulas quarentigias, 
y demés ab estil del Notari. Y per pacte expres ab lo Salari 
del Procurador dins Barcelona, sinquanta sous, y fora de ella 
sent sous Barcelonesos, y demés al estil del Notari.

7 It. Sapia dit Arrendatari que no seli estará de evicció 
en cas de perdua, fam, peste, guerra, neula, pedra, ni altra 
cás fortuit, ni infortuit, pensát y no pensát qualsevol que sia 
perque dita Priora y Comunitat solament arrenda, y entent 
Arrendár los fruits que Deu Nrtre Sor será servit donár y 
qe en ella mateix percibiria si so Colectaba.

8 It. Sapia dit Arrendatari que dita Veneranda Priora, 
y Combent no li refaran, ni esinenarán cosa alguna per 
rahó de las Bagas del Molí fariner que se farán en la ocasió 
qe la Ciutat de Lleyda acostuma llevár la aigua per fér los 
Escombros de la Asequia major ni tampoc per rahó de las 
Bagas de dit Moli quantas vegadas esdevindrán entre any 
durant dit Arrendament per qualsevól Causa ó motiu, pues 
totas van á carrech de dit Arrendatari.

9 It. Sapi dit Arrendatari que per facilitarli lo cobro de 
ditas Rendas, compresas en lo present Arrendament, las di-
tas Sras posesoras, li entregarán lo Llevador de ellas, segons 
lo estát dels ultims Capbreus fets de aquellas; lo qual deurá 
dit Arrendatari tornár á la fi  de dit Arrendamt, esmenant 
los noms de los nous posesors deixantlos ab tota claredat 
per la conservació de ellas, y de son cobro en lo succesiu.

10 It. It sapia dit Arrendatari, que no se li abonará partit 
algun de Censos, ni de altre qualsevol drét dels compresos 
en est Arrendament, que deixará de cobrár, ans bé tot 
quant aurá deixat de cobrár pasáts dos anys del dia en que 
fi nirá dit Arrendamt, quedará á favor de la mateixa Priora 
y Comunitát, y exclós é inhavilitát lo dit Arrendatari per la 
pretenció y percepció.

11 It. Sapia dit Arrendatari, que si durant lo present 
Arrendamt, esdevindtá que los Vasallos de esta Baronia de 
Alguayre, restarán á donarli alguna, ó algunas partidas de 
grá, diners ó altres deixas que haigia fet á dits vasalls en lo 
discurs del mateix Arrendamt, no podrá de aquellas qual-
sevoles que siant ferlosne originalment, creár ni encarregár 
Censals, Violaris, Cambis, ni algun altre interés qualsevól 
que sia, sino qe aquellas haigia de cobrár de dits Vasalls, á 
sabér los diners sens interés algun, y los grans y fruits als 
preus que haurán concordát.

12 It. Sapia dit Arrendatari, qe á la fi  del present Arren-
dament, tant lo Moli Fariner com lo de Oli, deurá deixarlos 
en la forma qe se li entregarán, y aixi mateix totas las einas, 
y alhajas de aquells, que per major claredat se li entregarán 
ab Inventari ó discripció essent de la obligació del mateix 
Arrendatari lo costejá las Molas, y rodéts, en lo cas qe sen 
rompés algun, ó alguns, ó be que per qualsevol motiu, la 
dita Priora, y Comunitat volguesen mudár alguna ó algunes 
de ells y de ellas, y ferlas posár corrents en dits Molins á 
sas costas, y asó ames del preu oferirá per dit Arrendamt.

13 It. Sapia lo Arrendatari: Que a mes del preu oferirá 
per lo present Arrendamt, deurá costejár, ó fer trevallár á 
sas costas, los escombros de las Asequias y Brasáls, que dita 
Ilte.  Priora y Monastir, tenen obligació de fer quiscun any 
compresa la Asequia nova, que se ha fét.

14 It. Sapia lo Arrendatari: Que lo Blát fará moldrer dita 
Sª Priora y Monastir per lo sustento de las Sras Religiosas, y 
de sa respectiva familia, y Rnt Vicari perpetuo de Alguayre, 
y al Ermitá del Merli, hagia de ser franch de moltura, y serà 
libre á la mateixa Priora, y Religiosas, lo deixár moldrér de 
franch al Procurador de dit Monastir.

15 It. Sapia lo Arrendatari: Que durant lo pnt Arrendamt, 
deurá empleár cada any amés del preu, vint y cinch lliuras 
en obras y milloras de la Casa del Merli, Molins fariners y 
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de oli, é Iglesia del Merli, ó ahont será mes necesari preve-
nint emperó qe antes de posár en execució ditas Obras, ne 
haigia primerament de donár avis á dita Sª Priora, y fi ns á 
tenir la resposta de la deliveració, no podrá executár cosa 
alguna, y si esdevindrá no haber empleát en quiscun any 
dita quantitát, a la fi  de dit Arrendament, deurá dit Arren-
datari, entregár a dita Priora y Monastir, la partida haurá 
deixát de empleár en dit respective any de las sobreditas 
vint y sinch lliures annuals.

16 It. Sapia dit Arrendatari, que ditas Sras li deixarán 
las Sitjas y Sellér, para colocár los grans, y fruits de dit Ar-
rendament, y dos Cuartos y la Cunya de la Casa del Merli 
per sa  habitació peró será de la obligació de dit Arrendatari 
deixar á la fi  de dit Arrendament tót habil y corrent com se 
li entregará; prevenint també que en manera alguna podrá 
posár espesia alguna de Grá, ni Canem en la Angolfa de 
la Casa del Merli, y del contrari estará obligát en haber á 
satisfér ames del preu, qualsevol perjudici, ó dany se segues-
quia en dita Casa ó Golfa.

17 It. Sapia dit Arrendatari, que amés del preu oferirá 
per lo pnt Arrendament deurá á sas costas fer los Escombros 
necesaris en la Asequia del Bobat.

18 It. Sapia di Arrendatari: Que ames del preu oferirá 
donan al present Arrendament deurá donár cada un any 
durant aquest:

Primo, al vicario Perpetuo de la Parral Ygla de Alguayre, 
doscentas lliuras Barcelonesas per sa congrua durant lo 
beneplacit de dit Monnastir als tres de Maig.

It. al mateix Vicari dos quarteras de Blát per las Ostias, 
se necesitaran per todas las Missas se dirán en dita Parral 
Ygla, y en la del Merli, y demés se haurán menestér á la 
voluntát de dit Rnt Vicari:

It. Al Capellá ó Ermitá del Merli, per sa residencia, quinse 
lliuras Barcelonesas:

It. Deurá aixi mateix entregár dit arrendatari annual-
ment durant dit Arrendament, y posar á sas costas risch 
y perill, en esta Ciutát de Barcelona, y en lo Monastir de 
Sn Joan:

Primo per cada una de las Sras, amés del preu qe oferirá 
als vint y dos de Juny tots los anys, deurá entregár un parell 
de Pollastres per cada una de las Sras, lo doble a mi Sra 
Priora, y tres Pollastres per mi Sra Sub-Priora, y per cada 
una de las Procuradoras y un Pollastre per cada una de les 
Novicies, y mitges Creus: Mes quiscun any, tres quarteras 
de Mongetes; á mes dos quintars de Canem; mes per lo dia 
vint y dos Desembre, igual porció de Capons com igualment 
porció de Perdius per lo Diumenge de Carnestoltes; mes per 
Pasqua de Resurrecció, dos Añels de pés dotse lliuras Carni-
ceras quiscun; com igualment per Pasqua de la Esperit Sant, 
numero de tres; y tot lo referit sia bó, y rebedór.

DONA JERÒNIMA DE GORT, 
PRIORA QUE FOU DEL 

MONESTIR DE SANTA MARIA 
D’ALGUAIRE (I)

PERE TERRADO TERRADO

Ha motivat aquest article la recent troballa de la 
sepultura de Dona Jerònima de Gort a les excavacions 
arqueològiques que es duen a terme a la que fou església 
de la Mare de Déu d’Alguaire, del monestir de monges de 
l’orde de la Casa de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. 

Com que no vaig poder assistir a la presentació que 
en van fer in situ els arqueòlegs, vaig demanar a la bi-
bliotecària Norma Soldevila si me’n podia fer arribar la 

documentació, cosa que va fer. A la qual afegim que la 
troballa del sepulcre de la priora Gort es produí, si es 
complí la seva voluntat, al lloc on hi hagué la capella de 
sant Pere Màrtir de l’església del monestir, que és on ella 
disposà que fos sepultada.

Vegem els principals temes que tractarem en aquest 
breu estudi. L’encetarem amb una succinta descripció 
de la lauda o làpida sepulcral de la tomba de la priora 
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Gort. Continuarem amb el context social i religiós que en 
precedí la seva elecció; a continuació ens centrarem amb 
els fets i funcions de govern que dugué a terme durant el 
seu priorat tot remarcant l’any en què fou elegida priora 
i acabarem amb una noció o pinzellada de l’estructura 
jeràrquica del monestir d’Alguaire d’aquell temps.

Descripció de la làpida sepulcral de la tomba de la 
priora Gort. El text que l’encapçala transcrit amb grafi a 
actual hi llegim: “Sepultura de dona Jerònima de Gort, 
priora del monestir d’Alguaire. Nasqué a 25 de novembre 
1527. Morí a 10 de novembre 1601”.

Davall del text hi ha l’armoria de la casa de Gort, 
consistent en un pergamí en forma de cercle llargarut 
amb les vores enrotllades, dins del qual, hi ha una fi gura 
circular també llargaruda on hi ha un elefant vist de perfi l, 
fàcilment identifi cable ja que s’hi veu un quadrúpede 
proveït de probòscide o trompa, ullals i una de les dues 
grans orelles. Sobre l’esquena porta com una mena 
d’albarda de guarniment, que sembla de material tèxtil, 
amb un sol resplendent amb ulls, nas i boca dibuixats. 
Damunt del guarniment hi ha una mena de casal o torre 

emmerletada i, damunt de la torre, una creu més ampla 
que alta, formada amb els espais entre els braços en baix 
relleu. Les dimensions de la làpida sepulcral, preses grosso 
modo, són: de llargària 197 cm., d’amplària 84 cm. i de 
gruix 22/23 cm. El pes de la lauda, segons ens han dit a 
Ca la Vila, que és on està exposada, és d’uns 880 quilos. 
Afegim que hom considera l’elefant posseïdor d’una 
gran memòria i intel·ligència i, altrament, representa la 
fortalesa, la potència, l’energia.

Context social i religiós que precedí l’elecció de 
Na Jerònima de Gort, com a priora d’Alguaire. Sobre el 
qual direm que es produí en un temps amb una gran crisi 
social i religiosa ja que: per una banda el bandolerisme 
campava per arreu, creant una gran inseguretat pels 
robatoris, ferits i morts que es produïen en els despla-
çaments si no es portava una bona escorta, així com en 
els lloc aïllats o poblacions petites que també en patien 
els estralls. Crims que no només es produïen contra la 
gent pacífi ca i normal, sinó que també lluitaven entre els 
mateixos malfactors, com passà entre els bandolers de la 
muntanya els anomenats Nyerros i Cadells.

Per altra banda, també hi havia la crisi religiosa del 
cristianisme. Per sortir-ne l’Església Catòlica convoca el 
Concili de Trento, també anomenat de la Contrareforma, 
com a resposta a la Reforma Protestant, que inicià el 
frare agustí, Martí Luter. Concili que s’allargassà discon-
tínuament de 1545 fi ns a 1563. Una de les resolucions 
que prescrigué és l’obligatorietat de les monges d’haver 
d’observar la clausura.  Remarquem que la clausura fou 
una de les principals causes del confl icte que hi hagué 
al monestir d’Alguaire, ja que algunes religioses n’eren 
favorables a l’estricta observació i altres que volien que 
l’observació fos més relaxada.

En aquest ambient foren elegides les dues priores que 
precediren l’elecció de Jerònima de Gort que resultaren 
confl ictives: la de Jerònima de Montgai i la d’Anna Des-
valls. La priora Montgai fou elegida l’octubre de 1576, 
l’elecció de la qual es feu mitjançant insaculació d’aglans 
(les electores, per servar l’anonimat, introduïen en una 
bossa un aglà blanc per manifestar que aprovaven la 
proposta, i negre per desaprovar-la).

El cas de la priora Jerònima de Montgai. Com a 
prèvia direm que la clausura de les monges del monestir 
d’Alguaire, com les d’arreu, sempre fou problemàtica, ja 
que sempre hi havia religioses que s’hi resistien a exer-
cir-la, tant anteriorment com posteriorment als fets que 
estem tractant.

Jerònima de Montgai, sembla que es resistia a l’aplica-
ció de la clausura estricta la qual cosa fou un dels motius 

Font: Ajuntament d’Alguaire.
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que s’argumentaren per a la seva destitució. També fou 
acusada d’irregularitats amb les rendes del monestir i de 
complicitat amb bandolers, (Miret i Sans, 1899, pàg. 37-
39). Amb aquesta acusació, el gran prior de Catalunya, 
fra Agustí d’Argençola, suspengué la priora Montgai del 
càrrec i la dignitat prioral, la condemnà a quedar reclosa 
en una dependència del monestir i a fer rigorós dejuni 
cada dimecres i divendres durant un any. 

 En aquest confl icte, també hi estigué implicat el 
germà de la priora, mossèn Joan de Montgai, que era 
procurador general del monestir, particularment amb les 
batudes i conxorxes que sembla que tingué amb els ban-
dolers. Ho constatem amb el mandat que el gran prior 
de Catalunya, fra Agustí d’Argençola, el dia 10-7-1583, 
feu a Sor Felipa Olzinelles, sotspriora del monestir, perquè 
atès l’impediment de la priora Jerònima de Montgai, 
congregués el convent i revoquessin el nomenament 
de procurador del Sr. Montgai, ja que era empresonat a 
Barcelona ARB (ACA) GPC, Reg. 664, lligall.

Naturalment, la priora Montgai recorregué la destitu-
ció davant dels tribunals amb resultat negatiu. Finalment 
apel·là davant del rei Felipe II, el qual havia rebut diverses 
súpliques a favor de la priora, que decidí recórrer al Nunci 
de la Santa Seu. Aquest encomanà la resolució del confl ic-
te a fra Felipe de Urríes, bisbe de l’aleshores recentment 
creada diòcesi de Barbastro, l’any 1571, agafant part 
dels bisbats de Lleida i d’Osca. La sentència del bisbe 
Urríes de data 10-2-1584, tot i que fou absolutòria, la 
priora ja no tornà al càrrec, de la qual sentència en fou 
testimoni el que actualment és sant Josep de Calassanç, 
que aleshores servia de familiar del bisbe Urríes (Florensa 
i Parés, 2026, pàg. 38-39).

 Un breu del Papa Gregori XIII, de data 17-7-1584, 
atenent el recurs presentat pel Procurador Fiscal de la 
Religió de Sant Joan, diu que la priora havia d’obtempe-
rar el càstig de destitució, la reclusió i el dejuni i que no 
tingués lloc l’apel·lació presentada al Nunci (ARB (ACA) 
GPC Reg. 664, lligall).

Na Jerònima de Gort, no caldria dir que era contrària 
a la posició de la priora Montgai. Ho comprovem amb 
la declaració que va fer quan fou interrogada, en la 
visita que va fer el gran prior de Catalunya, fra Agustí 
d’Argençola, l’any 1581-1584, al monestir d’Alguaire. La 
qual manifestà, referint-se a les monges del monestir, que 
Aldonça Mediona ha tingut moltes voltes a Josep Marlés 
a casa seva donant-li entrada i açò ha durat set o vuit 
mesos. Que Anna Castro tenia a casa seva bandolers i, 
entre altres, un que es deia Barberet que l’han sentenciat 
a la Muntanya.

Continuà manifestant que en aquestes revoltes que 
hi ha hagut tenia la senyora Priora al Priorat molta gent 
dolenta i, entre altres, un home que es diu Massaguer 
lo qual es troba en un robatori que es feu al Priorat del 
present Monestir. Que la Sra. Priora no ha corregit allò 
que era menester, que si ho hagués fet, no haurien arribat 
els escàndols que s’han tingut.

Seguí declarant que fi ns el dia de l’Ascensió prop-
passada mai s’ha servat la clausura al present monestir 
i, havia succeït, que alguna Sra. anava mà per mà amb 
homes pel monestir i d’açò mai la Sra. Priora en feu 
cas. Aquests abusos amb el meu importunament foren 
remeiats de l’Ascensió fi ns ara algun tant.

Igualment manifestà que Francesc Sorita entrà ací dins 
del Monestir amb llicència de la Sra. Priora i morí a casa 
de sa germana la Sra. Sorita. Aclarim que les cases parti-
culars de les religioses eren dins de la zona de clausura. 
Així mateix va fer constar que convenia que ningú entrés 
dins de la clausura, però sí que es pogués entrar al Priorat.

Observem que en aquestes manifestacions de Na 
Jerònima Gort (ARB (ACA) GPC Reg. 653) les mencions 
al Priorat es refereixen a l’edifi ci del monestir anomenat 
Priorat que és on despatxava la Priora els assumptes de 
la Comanda o Priorat.

Acabem expressant que la priora Jerònima de Mont-
gai, segons el necrologi del monestir morí el dia 11-11-
1585 (ARB (ACA) GPC Reg.661) però segons l’obituari 
fou el dia 12-11-1585 (ARB (ACA) GPC Reg.650). Creiem 
que la data correcta és la del dia 11 ja que l’obituari es 
copià del necrologi perquè el necrologi era ple. Miret i 
Sans (1899, pàg. 40) també recull el dia 11.

En ésser deposada la priora Jerònima Montgai, el 
gran prior de Catalunya, fra Agustí d’Argençola, no fent 
cas de la sentència del bisbe Urríes, que ordenà que fos 
restablerta la priora Montgai al seu càrrec, ja que el Gran 
Prior considerava que era atribut seu regir i visitar el mo-
nestir d’Alguaire i, per tant, en destituir Dona Jerònima 
Montgai, havia obrat per via de visitació, reformació i 
correcció, els excessos d’aquesta priora.

El cas de la priora Anna Desvalls. Miret i Sans (1899, 
pàg. 39-40) ens n’explica tot l’afer, on veiem la manera 
tan maldestra amb què es dugué a terme, en els següents 
paràgrafs. El propi Gran Prior envià fra Hug de Copons, 
amb caràcter de comissari, a Alguaire per traure del con-
vent la priora Montgai i posar a la cadira prioral la seva 
rival la religiosa Anna Desvalls. Fem un incís per manifes-
tar que el gran prior fra Agustí d’Argençola no l’encertà 
en designar comissari per solucionar el problema.
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Aquest 2021 recordem el 90è aniversari de l’inici de 
la Segona República. A Alguaire, sembla inevitable que 
qualsevol comentari fet entorn a aquesta efemèride ens 
porti a rememorar els tres anys fi nals de la República, els 
anys de la revolució iniciada com a resposta al fracàs del 
cop d’estat començat el 17 de juliol de 1936 a Melilla.

Per aquest motiu en el Recordeu quan… d’aquest Cer-
cavila comentarem alguns fets d’aquells tres anys. El títol, 
inspirat en el llibre “Un toll de sang a terra” del fi ll il·lustre 
d’aquesta vila, Josep Lladonosa i Pujol, i en un consell de 
guerra sumaríssim contra una fi ladora de La Mata i Pons, 
recorda uns fets que mai més voldríem que es repetissin.

Era el dia 9 d’octubre de 1584, quant fra Hug de Co-
pons, acompanyat d’homes armats o bandolers, arriba a 
Alguaire, destruí les portes del convent a cops de destral, 
i, violant la clausura, maltractant la priora llegítima, la 
varen traure de la seva cel·la i li prengueren els atributs 
de la dignitat prioral. Suposem que fou l’anell i el bàcul. 
La voluntat del Gran Prior quedava executada d’aquesta 
manera tan dramàtica, que només podia produir tristes 
i doloroses conseqüències al monestir.

Posteriorment, fra Hug de Copons reuní totes les 
religioses i llegí una carta del Gran Prior disposant que 
reconeguessin com a priora a Dona Anna Desvalls. Ac-
ceptaren el nomenament les monges següents: Isabel 
Cerveró, Anna de Castro, Isabel Carví, Helena de Remo-
lins, Jerònima Gort, Helena Nebot, Margarida Roda, Mar-
garida Claramunt, Jerònima de Castellvell, Elfa Melgar, 
Aldonça de Mediona, Magina d’Espès, Anna Soler i Anna 
Claramunt, i es van oposar al reconeixement de l’Anna 
Desvalls com a priora, manifestant que ho feien per no 
caure en excomunió com a cosa que era contraria a les 
disposicions del superior, és a dir, del Nunci Pontifi ci, les 
religioses Elfa d’Ozinelles, Lluïsa Pons, Anna Junyent, Joa-
nota (Joaneta) Pons, Dionisa Sorita, Maria Joana d’Àger, 
Isabel Joana Pons, Anna Sorita, Anna Claverol, Jerònima 
Montgai, Francesca Mascarell, Francesca d’Aragall i 
Isabel de Bardaxí. Tal com es pot inferir la comunitat 
de monges era partida en dues fraccions gairebé per la 
meitat, ja que catorze votaren a favor de la nova priora 
i tretze en contra.

Davant no tant sols de la desobediència del Gran 
Prior de Catalunya, sinó dels fets escandalosos de fra 
Hug de Copons a Alguaire, el Nunci de la Santa Seu Lluís 
(al cognom hi diu: ‘La Verna’ però és Taverna), bisbe de 

Lodi, Itàlia, manà que se li presentessin el mencionat Hug 
de Copons, Jeroni Vallès, veí de Lleida, i algun altre, i en 
no haver obeït, els condemnà al pagament de deu mil 
ducats i a les censures assenyalades als cànons i cons-
titucions apostòliques contra aquells que no respecten 
los monestirs de monges. La sentencia d’excomunió 
contra fra Hug de Copons, fou donada a Madrid, el dia 
25 d’octubre de 1584. Sentència de la qual el Gran Prior 
presentà apel·lació.

El Nunci dicta també excomunió contra la priora in-
trusa Dona Anna Desvalls; i sembla que en adreçar-se el 
sacerdot á l’església del monestir per llegir solemnement 
la carta del  Nunci, que declarava l’excomunió, tancaren 
les portes i no el deixaren entrar. Per aquest motiu la 
publicació de l’excomunió de la priora Desvalls es feu 
davant del portal del convent.

La priora Anna de Desvalls, morí el dia 12-11-1584, 
segons consta al necrologi del monestir (ARB (ACA) 
GPC Reg. 661), però segons l’obituari (ARB (ACA) GPC 
Reg.650), morí el 13-11-1584. La data que creiem cor-
recta és la del dia 12, tal com anteriorment hem vist amb 
la defunció de la priora Montgai.

Desplegament de les referències citades:

(Miret i Sans, 1899, pàg.) = Miret i Sans, Joaquim (1899) 
Noticia històrica del Monestir d’Alguayre de la orde sagrada 
y militar del Hospital de Sant Joan de Jerusalem, Tipografi a 
L’Avenç, Barcelona, 64 pàg.

(ARB (ACA) GPC Reg.) = Arxiu Reial de Barcelona (Arxiu 
de la Corona d’Aragó). Gran Priorat de Catalunya. Registre.

(Florensa i Parés, 2016, pàg.) = Florensa i Parés, Joan. 
(2016) «Aproximación a un estudio del crecimiento espi-
ritual de Josep Calassanç (1557-1592)», pàg. 9-50. Dins 
d’“Analecta Calasanctiana”. Madrid. núm. 115, vol. LXXX. 

RECORDEU QUAN…
A TERRA HI HAVIA TOLLS DE SANG

PILAR PELEGRÍ TERRADO
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A partir del 
19 de juliol de 
1936, en els 
territoris repu-
blicans, com 
Catalunya, es 
van caracte-
ritzar per una 
sèrie de fets 
que ens cal 
conèixer per 

entendre com es transcorria el dia a dia de les persones 
que hi vivien.

D’una banda, a nivell de política interna, la lluita entre 
els partits que defensaven diferents models de República 
va caracteritzar després dels primers mesos de guerra: 
primer serà la il·legalització del POUM (després dels fets 
de maig de 1937), a continuació l’aïllament de la CNT-
FAI (força majoritària a Alguaire) i posteriorment l’hege-
monia del PCE-PSUC amb el suport de la URSS que des 
del moment que el govern de la República s’estableix a 
Catalunya acaba, en la pràctica, desplaçant el govern de 
la Generalitat fi ns la sortida cap a l’exili d’aquest govern 
el febrer de 1939. A Alguaire, per exemple, veiem com 
va canviant la correlació de forces en la constitució dels 
ajuntaments que se succeeixen durant aquells anys.

De l’altra, la revolució que s’inicia amb la voluntat 
d’arribar a la desaparició/substitució de la propietat 
privada i que coneixem amb el nom de la Col·lectivitat, 
on a canvi de l’aportació del treball cadascú rebia se-
gons les seves necessitats, va canviar l’estil de vida de 
molts pobles i de les persones que hi habitaven. Aquesta 
revolució, no es va fer de manera pacífi ca, no tothom 
estava disposat a perdre la propietat de les seves terres 
ni a cedir-hi la gestió, per tant en tot el temps que va 
durar es van anar produint episodis de violència deguts 
a incautacions de terres i assassinats de propietaris. Al 
poble, la col·lectivitat la va gestionar un comitè de la CNT-
FAI, com en el 70% de les que s’establiren a Catalunya 
(PUIG 2020: 285); però a més, la col·lectivització no es 
va limitar al camp, sinó que el fet de tenir una colònia 
que en depèn administrativament, la Mata de Pinyana, 
li aporta una particularitat important respecte a altres 
pobles del Segrià, però similar als pobles de la vora del 
Canal de Pinyana, malgrat que en cap d’ells la CNT-FAI 
hi va tenir la força que l’anarquisme posseïa al nostre. Sí 
que era important, però, la presència anarquista tant en 
les altres colònies tèxtils catalanes (MONTELLÀ 2012:115-
129) o a Aragó, especialment a la comarca de la Llitera 
(CASTILLO 2013:117-133).

Al mateix temps que al camp, doncs, el fenomen 
col·lectivitzador es va estendre a la indústria i totes les 
fàbriques amb més de cent treballadors van ser col-
lectivitzades i gestionades pels comitès locals. La Mata i 
Pons va passar a nomenar-se La Mata i Pons EC (empresa 
col·lectivitzada) i el comitè d’Alguaire va fer-se càrrec 
de la seva gestió, contractant, acomiadant el personal i 
portant el dia a dia de la fàbrica. Per treballar-hi calia el 
carnet de la CNT i cotitzar al sindicat. El decret de la Ge-
neralitat d’octubre de 1936 no va fer més que sancionar 
el que s’havia fet a la pràctica des de juliol.

Finalment, no hem d’oblidar que, des de l’inici del 
confl icte, el front era relativament proper ja que les 
primeres columnes que sortiren des de Barcelona per 
establir-se al Front d’Aragó van situar una de les seves 
bases importants a Barbastre sota el comandament del 
general Villalba Rubio, cap de l’Exèrcit d’Aragó, i una altra 
a Sarinyena, on hi havia un camp d’aviació; allí tenim 
constància, per exemple, que el comandant Piquer va 
assistir com a testimoni a l’enllaç d’un milicià amb una 
veïna d’Alguaire el febrer de 19371.

Quan el 3 d’abril l’exèrcit de Franco, comandat pel 
general Moscardó, cap del CEA, entra a Alguaire, la ma-
jor part del comitè havia marxat amb l’exèrcit republicà 
per continuar lluitant, tal i com es pot llegir en l’informe 
fi nalitzat el 18 d’abril de 1938, pel Jutge Instructor Militar 
José María de Mesa Fernández, doncs de la quarantena de 
membres que podien formar el comitè (entre dirigents i 
executors) tan sols 9 es trobaven al poble. Sis dies abans 
d’acabar-lo, ja havien mort afusellades dues persones: 
Faust Salvia Ribes i Sebastià Llovera Badia, mentre moltes 
altres, sospitoses pel seu passat republicà, comunista, 
anarquista o simplement poc afectes al nou règim con-
tinuaven detingudes i torturades a Ca la Coixa. Aquest 
informe serviria per redactar posteriorment els consells 
de guerra dels que amb un resultat de 14 execucions, 
un centenar llarg de penes de presons, nombroses 
aplicacions de multes econòmiques més tard vindrien 
els embargaments de béns imposats pel Tribunal de 
Responsabilitats Econòmiques…

Amb l’arribada de l’estiu de 1938, però, les coses 
començaven a recuperar tota la normalitat que era pos-
sible després d’una guerra: la fàbrica es tornava als seus 
propietaris i s’iniciava la contractació de treballadores i 
treballadors; això sí, calia assegurar, que no tinguessin 
cap sospita de passat “roig”. Les llistes de matrícula de 

1  Registre Civil d’Alguaire, llibres de naixements, matrimonis i 
defuncions 1936-1938
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personal es poden consultar a l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya en el fons Mata i Pons.

Aquesta manera de procedir era habitual arreu del 
país, com també ho era la voluntat d’oblit sobre el que 
havia succeït; una cortina de silenci caigué sobre les 
colònies i els pobles; silenci públic però també silenci 
interior que s’allargà durant molts anys. Com sempre 
ens ha explicat la gent més gran: ”no es podia parlar de 
política enlloc, i la guerra era com si no hagués passat mai. 
Amb el pas del temps se’ns fa fer un buit al cap i allí hi vam 
anar posant tots els que havien marxat, els vam tancar 
amb pany i forrellat. Ens van obligar a oblidar-los i allí van 
quedar per sempre més”.

El següent cas succeí a Alguaire el 1939 i ens dona 
idea de fi ns quin punt les coses estaven enquistades, 
però també de la manera d’actuar de les autoritats fran-
quistes de l’època de postguerra i dels nous amos de les 
fàbriques. Per tal de preservar la intimitat de les persones 
implicades i els seus descendents he optat per utilitzar 
uns noms diferents en alguns casos i d’ometre’n d’altres.

José Antonio, estudiant, de 23 anys, resident a Bar-
celona, falangista, presenta el 29 de maig de 1939 una 
denúncia davant la Guàrdia Civil d’Almenar contra l’es-
posa d’un dels contramestres de la fàbrica, i tot seguit 
s’obre un Consell de Guerra Sumaríssim:

“Esta mujer después del asesinato del director de dicha 
fábrica… se alegró en gran manera y dijo que este asesinato 
hubiera sido mejor que se hubiera hecho 10 años antes 
según manifestó Da Ana Vda. de Carlos y según presenció 
María de esta misma Colonia, pisó con reconcentrada ira 
la sangre derramada del ya dicho director (q.e.d.)”.

Amb l’inici de la revolució s’havien produït les pri-
meres víctimes de la violència. Arreu l’església va ser la 
més perseguida i va patir persecucions i assassinats; per 
tant el primer cas de violència revolucionària a Alguaire 
no diferia de la resta de pobles i ciutats de Catalunya: 
mossèn Ramon Artigues Sirvent, sacerdot lleidatà de 33 
anys, assassinat el 20/7/19362. Al cap d’un mes ho era 
el sacerdot de la colònia, mossèn Ramon Escolà Solaní3.

El 23 de juliol va ser executat pel comitè revolucionari 
Jaume Valls Sala4 (Sant Feliu Sasserra (Bages)1872- Alguai-

2  Fitxa del Cost humà de la GC: https://dedalo4.bancmemorial.
extranet.gencat.cat/web_mdcat_cost_huma/fi txa/156151
3  Fitxa del Cost humà de la GC: https://dedalo4.bancmemorial.
extranet.gencat.cat/web_mdcat_cost_huma/fi txa/156330
4  Fitxa del Cost Humà de la GC: https://dedalo4.bancmemorial.
extranet.gencat.cat/web_mdcat_cost_huma/fi txa/146622

re,1936), director de la fàbrica, amb qui hi havia hagut 
confl ictes greus des de la seva arribada al poble, molts 
dels quals havien requerit la intervenció de la guàrdia 
civil5. El mateix dia, just a seu costat queia també el seu 
cunyat, Jaume Bañeres Martínez.

Durant la Segona República les vagues i acomiada-
ments s’havien anat succeint a La Mata i Pons i algunes, 
com les de 1934, havien estat particularment dures. El 
marit de la denunciada havia estat acomiadat de la fàbrica 
en la vaga de 1934 i no tornà a recuperar el seu lloc de 
treball fi ns després que aquesta passés a ser gestionada 
pel comitè al juliol de 1936.

El confl icte generat amb la vaga de 1934 a la fàbrica 
de La Mata i Pons d’Alguaire devia ser prou important 
per què fou tractat en diverses reunions de Representants 
de la Federació de Fabricants de Filats i Teixits de Cata-
lunya i dels Sindicats de Contramestres “El Radium” al 
desembre de 1934 amb la voluntat d’arribar a un acord 
de readmissió dels treballadors acomiadats, que pel que 
sembla no va donar-se6. D’aquest confl icte se’n fa ressò 
també la premsa general, tant provincial com estatal. El 
contramestre del qual ens parla la denúncia no fou l’únic 
acomiadat, sinó que amb la crisi econòmica que es vivia 
se n’acomiadaren altres que tampoc reingressaren a la 
fàbrica.

A partir d’aquell moment, el marit de la denunciada 
quedava assenyalat com a revolucionari, i la situació de la 
família empitjorava, malgrat que podia continuar vivint 
a la colònia, passava a dependre de la solidaritat dels 
veïns ja que els sous de les treballadores era sensiblement 
inferior al dels treballadors especialitzats. Aquesta situació 
de pressió social podia infl uir a l’hora que la denunciada 
pronunciés la frase: “este asesinato hubiera sido mejor 
que se hubiera hecho 10 años antes” en el moment de 
la revolució de juliol de 1936, però era prou motiu per 
denunciar-la per una frase dita en aquell context?

D’altra banda, per poder entendre millor la denúncia, 
hem de dir que el comitè havia assassinat el marit de 
Da. Ana, Carlos, i que en el segon cas, la Maria, era una 
obrera de la fàbrica, analfabeta, que signa amb el dit el 
que li llegeixen l’alcalde i el cap local de falange davant 
la guàrdia civil. La qual cosa com a mínim ens podria fer 
qüestionar la veracitat de les afi rmacions pel que fa a xafar 
amb “reconcentrada ira” la sang vessada pel director de 
la fàbrica, ja que és l’única persona que ho veu.

5  Solidaridad Obrera, 24/06/1931, p 6
6  ANC Registre 13_23 Radium
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Des del moment que es presenta l’acusació, a la 
denunciada se l’emporten a la presó de Balaguer, on 
queda tancada des de maig fi ns a desembre de 1939, 
estant closa ha de demostrar que és innocent dels fets 
que se li imputen. Les condicions d’empresonament al 
fi nal de la guerra eren pèssimes, sobresaturació, fam, 
polls, maltractes… aquestes condicions més la incertesa 
en la pena que li podien imposar per l’arbitrarietat que 
caracteritzava els judicis dels primers temps de la dicta-
dura feixista havien de corsecar la pobra dona.

En el consell de guerra s’hi adjunten, entre altres, els 
avals de l’alcalde, el cap de falange local que afi rmen que 
tant ella com la seva família són gent d’ordre i que no 
van votar mai les esquerres. També poden demostrar que 
voluntàriament el seu fi ll estant allistat forçós a l’Exèrcit 
Popular de la República va ser el primer de tot el poble 
en passar-se a l’Exèrcit de Franco. Amb tots aquests avals, 
fi nalment, es considera que no hi ha sufi cients motius 
per jutjar-la i fi nalment se la deixa en llibertat.

Aquest és un exemple, entre molts, dels Consells de 
Guerra Sumaríssims que es van fer amb la postguerra i 
la dictadura franquista. La Llei de reparació jurídica de 
les víctimes del franquisme declara la il·legalitat dels 
tribunals i consells de guerra de la dictadura franquista i 
en conseqüència la nul·litat de ple dret de totes les seves 
sentències i resolucions dictades per causes polítiques 
a Catalunya entre el 1938 i 1978. Va ser aprovada per 
unanimitat pel Ple del Parlament de Catalunya el 29 

de juny de 2017 amb 129 vots a favor, cap en contra i 
cap abstenció, promulgada el 4 de juliol de 2017, es va 
publicar al DOGC dos dies després.

És considerada la culminació en l’àmbit legal català 
de les reivindicacions mantingudes durant dècades pels 
represaliats del franquisme i les entitats de recuperació 
de la memòria històrica.

Finalment, dir que com a font per a la recerca històrica 
els consells de guerra generen sempre molta difi cultat ja 
que sempre s’hi entreveu una gran tergiversació, fi ns i tot 
en els casos de judicis per crims veritablement comesos 
pels acusats doncs aquests van perdre l’oportunitat de 
tenir uns processos judicials ben fets amb unes investi-
gacions correctes.

ARXIUS CONSULTATS:
Arxiu Històric de Lleida: Fons Govern Civil
Arxiu Comarcal de Balaguer: Fons de Falange
Arxiu Nacional de Catalunya: Fons Mata i Pons
Archivo Militar Tercero: Consells de Guerra
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DISCURS 11 DE SETEMBRE

Regidores/dors, veïns i veïnes que ens heu volgut 
acompanyar:

El 2021 continua essent un any marcat pels efectes 
de la pandèmia, mitigats, però, des del moment en què 
es va començar a administrar la vacuna. Aquest mes 
d’agost ha fet 4 anys dels atemptats a Les Rambles de 
Barcelona i Cambrils; també en farà 4 del referèndum de 
l’1 d’octubre, fita extraordinària assolida per la societat 
civil catalana i per l’independentisme. A la vegada que 
una data vergonyosa per l’estat espanyol.

Faig aquest recordatori per indicar que el temps passa 
i per adonar-nos que tot el que fem té conseqüències. 
Pels dirigents d’aquest país i pel mateix país, han estat 
nefastes: l’exili del president Puigdemont i altres con-
sellers; la presó per la presidenta del Parlament Carme 
Forcadell, el Vicepresident Junqueras i altres consellers i 
així mateix pels Jordis presidents d’Òmnium i de l’ANC 
respectivament. També l’aplicació de l’article 155 que 
suprimia l’autonomia a Catalunya.

Com ve sabeu, aquest procés va acabar en un judici 
penós i en unes condemnes encara més penoses –algú 
diria de jutjat de guàrdia–, per uns fets que no haurien 
d’haver arribat mai als tribunals i per als que el veredicte 
just hauria estat l’absolució. Aquest estiu s’ha formalitzat 
l’indult parcial per a tots ells, concedit pel govern central. 
Segur que hagués estat millor l’amnistia, figura d’abast 
més ampli en el que haguessin tingut cabuda també 
els exiliats i tots els qui d’alguna manera poden veure’s 
imputats per algun motiu relacionat amb el “procés”. De 
totes maneres celebrem aquest fet, que els empresonats 
estiguin lliures i puguin ser amb els seus éssers estimats, 
amics i entorn habitual.

Aquest també ha estat un any difícil, ja que la pan-
dèmia ha condicionat el dia a dia en tots els àmbits: 
personal, acadèmic, laboral, social i polític.

Les eleccions catalanes del 14 de febrer donen un 
resultat molt ajustat entre ERC i JuntsxCAT, i amb els dipu-
tats de la CUP s’aconsegueix una majoria independentista 
al Parlament. Aquet fet possibilità l’elecció com a nou 
president de Catalunya al diputat d’esquerra republicana 
Pere Aragonés i Garcia que el 24 de maig es va investir 
com el 132è President de la Generalitat de Catalunya. 
Seguit de la formació del nou govern de coalició, al que 

desitjo molts encerts i que sàpiga afrontar els nous reptes 
que se’ns presenten.

És moment per tenir postures clares i definides, –i 
el més unitàries possible–, per afrontar un període de 
negociació dur a l’anomenada “Taula de diàleg”, en la 
que s’hauria de poder parlar de tot, d’autodeterminació 
també. A les reunions de les comissions pels traspassos 
pendents, i sobre tot en aquelles en les que s’acabarà 
definint com afrontar la recuperació econòmica de la crisi 
provocada per la pandèmia. Estem davant de l’arribada 
i distribució d’uns Fons Europeus per abordar aquesta 
recuperació, els anomenats “Fons Next Generation” als 
que hauríem de tenir accés com els primers, per afavorir 
les empreses i tot el teixit industrial. També arribaran a 
l’administració, es clar, per contribuir a la renovació i 
modernització de la mateixa i per fer inversions públiques 
que puguin ajudar a la transició energètica.

Tot això acabarà passant si el nostre govern es mostra 
cohesionat i exigent en les negociacions en les que par-
ticipi per decidir com es distribueixen aquests recursos, 
que en definitiva acabaran beneficiant la ciutadania.

Com he dit en altres ocasions, no hem de perdre 
l’esperança de veure aquest, el nostre país, lliure i inde-
pendent. No perdem de vista el que el futur ens depara, 
recuperem aquella unitat d’acció que ens feia més forts 
i ens il·lusionava, deixant de banda les petites o grans 
diferències que podem tenir, davant un objectiu clar i 
potent que és Catalunya, recuperant l’esperit de l’1 i el 
3 d’octubre, per convèncer i vèncer.

Aquesta tarda hi ha una nova manifestació a Barcelona 
que comença a les 17.14 h, el recorregut de la qual serà 
de plaça Urquinaona a l’Estació de França, on es farà l’acte 
polític. Ben segur serà un èxit com en anys anteriors.

Esperem també que ben aviat puguem exercir el Dret 
a Decidir mitjançant un referèndum, si pot ser acordat 
millor, que tingui reconeixement tant dins com fora de 
l’estat espanyol.

Us desitjo que tinguem una molt bona diada. Visca 
Catalunya, visca Catalunya lliure!

Antoni Perea Hervera, alcalde
Alguaire, 11 de setembre de 2021
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PLA EDUCATIU D’ENTORN
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT

REGIDORIA DE CULTURA

Dins el Pla Educatiu d’Entorn en el que l’Ajuntament 
d’Alguaire està inscrit, s’han efectuat diverses activitats. 
Aquest estiu, una d’elles, ha estat “Musiquem”, en la 
qual han participat nois i noies de la nostra vila i que 

ha estat impartida per professors de l’Escola de Música 
Municipal i l’Intèrpret. És una activitat on es convinen 
les arts escèniques i la música. Una oportunitat més per 
fomentar l’educació musical entre els més joves.
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TROBADA DE GEGANTS  
I BESTIARI A THUÏR (FRANÇA)

ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT

REGIDORIA DE CULTURA

L’11 de setembre, vam celebrar d’una manera especial 
la nostra diada. Vam gaudir de la música del grup “La 
petita Habana” i vam recordar també d’aquesta manera 
a molts catalans i catalanes que per gust o per obligació, 

van haver de marxar a terres llunyanes en temps passats. 
Com sabem fer els catalans, la diada va transcórrer en 
un to festiu i lúdic en el que vam reivindicar, una vegada 
més, els nostres drets i llibertats.

Un any més, l’associació de Diables d’Alguaire “Fot-li 
Foc i Fort” va visitar la Catalunya nord, concretament la 
població de Thuïr.

Van actuar a la trobada de Gegants i Bestiari anual 
d’aquesta població. És una manera de reivindicar i donar 
a conèixer la cultura catalana més enllà de les nostres 
contrades.
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CELEBRACIÓ DE LA  
MARE DE DÉU DEL MERLI

ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA

El 12 de setembre, vam celebrar el dia de la nostra 
patrona, la festivitat de la Mare de Déu del Merli. El 
nostre santuari va acollir la presència dels veïns i veïnes 
que, gràcies a la Junta Parroquial, a l’Associació de Do-
nes Merli i a l’Ajuntament d’Alguaire, vam gaudir d’una 
diada festiva i plena de color amb les ofrenes florals que 
anàvem dipositant a l’altar.

Cal recordar que la processó que veníem realitzant 
els altres anys i que es feia a la nostra vila des de temps 
molt passats, no s’ha pogut realitzar degut a la pandèmia, 
esperem que l’any vinent ho puguem reprendre tal i com 
marca la tradició i la cultura local.



19 86

Benvolgudes veïnes i veïns, aquest setembre va fer 
dos anys des que vàrem celebrar la darrera Fira de la 
Figa, les circumstàncies sobrevingudes a causa de la 
pandèmia fan molt difícil poder celebrar la Fira tal i com 
estem acostumats.

Com bé sabeu, la majoria dels actes es fan a l’entorn 
del pavelló poliesportiu, de manera que tota la zona dels 
estands de les associacions i dels expositors a l’interior 
del pavelló provoca moments en què l’aglomeració de 
públic fa impossible seguir la normativa COVID-19. Una 
part important del que fem els dos dies de la fira és 
l’exposició i venda de productes alimentaris, els tastos 
de figues, la coca de figa, l’aperitiu servit pel Pepito de 
la Fonda del Nastasi, i moltes altres activitats en les que 
hi ha una proximitat i en les que es difícil mantenir les 
distàncies i recomanacions fetes pel PROCICAT, per això 
aquest any hem evitat provocar aquesta situació de risc 
de manera innecessària.

Des del consistori i des de l’Àrea de promoció econò-
mica després de parlar amb l’Associació de Productors, 
vam decidir ajornar la Fira tal i com la coneixem pel 
setembre del 2022. De totes maneres, el passat 19 de 
setembre es van fer alguns actes commemoratius per 
celebrar la fira en petit format que van servir per divul-
gar la qualitat d’aquest producte especial i diferencial 
d’Alguaire la figa Coll de Dama.

Durant aquests dos anys hem continuat treballant 
de manera conjunta amb l’Associació de Productors i el 
Departament d’Agricultura, ara Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per redactar i fer 
els estudis necessaris per aconseguir la IGP Figa d’Al-
guaire, distinció que donarà més nom encara i un valor 
afegit a les nostres figues. Esperem que aquesta feina 
tingui el seu fruit i que a l’edició de la Fira que farem al 
setembre del 2022, puguem fer la presentació d’aquest 
distintiu europeu.

FIRA DE LA FIGA
ANTONI PEREA HERVERA

ALCALDE
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FIRA DE LA FIGA
ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT

REGIDORIA DE CULTURA

Aquesta edició especial de la Fira de la Figa ho ha estat 
per diversos motius, en primer lloc, hem de recordar que 
a causa de la pandèmia, no hem pogut celebrar els actes 
amb el format habitual. Esperem que el 2022 puguem 
gaudir-ne ja que tant important és per al nostre municipi. 
En segon lloc, hem de celebrar també que d’una manera 
o altra, hem pogut gaudir de les activitats i actes en els 
que gran afluència de públic de totes les edats han pogut 
passar una estona agradable.

Tant la caminada popular, com els jocs infantils i 
l’exhibició d’aus, han estat tot un èxit.

Seguidament i previ als parlaments institucionals i a 

l’entrega de la Fulla de figuera, dins de l’Esbart Bell-Camp, 
els balls tradicionals catalans d’origen agrari i la cobla, 
ens van oferir un repertori amè i variat.

El moment més significatiu de la Fira ha estat l’entrega 
del guardó Fulla de Figuera, enguany entregada a títol 
pòstum als familiars de Joan Oliva. En agraïment a la 
producció, esforç i sacrifici en la consolidació del cultiu 
de la figa coll de dama a Alguaire. Fou també simbòli-
cament, un reconeixement a tots els pagesos i pageses 
que dia a dia lluiten per a què els productes de la nostra 
terra siguin valorats arreu i es mantinguin dignificant a 
qui els cultiva.

Acte de lliurament del Guardó Fulla de Figuera als familiars de Joan Oliva.
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LA FLAMA DEL CANIGÓ
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

Com cada any, a la plaça de l’església, davant de 
l’Ajuntament es fa la rebuda de la Flama del Canigó 
portada pel Club Ciclista Alguaire.

Habitualment, la matinada del 22 al 23 de juny la 
Flama del Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya 
del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de 
foc la distribueixen arreu dels Països Catalans seguint 
diverses rutes per tal d’encendre les fogueres de la nit 
de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració 
d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que és 
també un símbol de germanor entre els territoris de 
parla catalana.

La Flama del Canigó va arribar com cada any a tots els 
racons dels Països Catalans, adaptada al context actual 
provocat per la pandèmia del coronavirus i garantint totes 

les mesures de seguretat. Enguany, atès que a Catalunya 
Nord hi havia toc de queda de 23 a 6 h i per tant no era 
possible fer la regeneració a mitjanit, excepcionalment, 
es va fer la regeneració a les 12 h del migdia del dia 22. 
Van accedir al cim un grup reduït de persones en repre-
sentació de tots els equips de foc que van fer arribar la 
flama a les 6:30 h del matí al Coll d’Ares per iniciar-ne la 
distribució arreu dels Països Catalans.

Aquest any, la Flama també va continuar sent un 
record per als presos polítics i exiliats, per reivindicar la 
defensa dels drets fonamentals, i no va quedar al marge 
del moment d’emergència social que viu el país.

El Club Ciclista Alguaire és l’encarregat de recollir i 
transportar la flama fins al nostre poble. A part de dei-
xar-la en d’altres poblacions durant el seu recorregut, 
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la primera parada la fan a La 
Mata de Pinyana, on ja els 
esperen amb un bon refrigeri 
per recuperar forces, i seguida-
ment ja arriben a Alguaire, on 
també poden reconfortar-se 
amb beguda i coca.

Aquest any m’agradaria 
remarcar la importància que té 
formar part d’un club ciclista. 
Es creen valors molt impor-
tants després en la vida diària, 
com la companyonia, la soro-
ritat, l’empatia i la solidaritat.

Hi ha sensacions úniques, 
com punxar o tenir una caigu-
da i, a l’aixecar la mirada veure 
a l’equip preocupat i amb 
ganes d’ajudar per poder re-
prendre la marxa i seguir fent 
quilòmetres junts. És un esport 
molt solidari on se sent el 
suport dels companys i rodes 
amb tranquil·litat i confiança 
en la gent que t’envolta.

Acabar donant les gràcies 
al Club Ciclista Alguaire que 
fa possible que cada any tin-
guem a l’abast la Flama del 
Canigó per poder encendre la 
foguera de Sant Joan.
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El passat dia 1 de juliol ens vàrem reunir amb les re-
ferents del programa “Referents d’Ocupació Juvenil” del 
Consell Comarcal del Segrià per tal d’obtenir informació 
del funcionament de l’esmentat programa i així poder-la 
transmetre a tots i totes les persones joves del municipi 
que cerquen feina o que necessiten orientació tant en 

matèria d’estudis com d’orientació en l’àmbit laboral.
Seguidament us transcrivim la informació que ens 

han tramès les referents d’ocupació juvenil del Consell 
Comarcal del Segrià de la tasca que es fa en aquesta 
matèria per si pot ser del vostre interès: 

REFERENTS D’OCUPACIÓ  
JUVENIL CONSELL COMARCAL 

DEL SEGRIÀ
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS
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Ei, JOVE!!! TENS ENTRE 16 I 29 ANYS? AIXÒ 
T’INTERESSA!

El programa Referents d’Ocupació Juvenil és un servei 
de suport i orientació adreçat a joves entre 16 i 29 anys. 
La nostra tasca consisteix en assessorar i acompanyar 
als i les joves tant en la recerca formativa com laboral.

A nivell formatiu, existeixen unes formacions pro-
fessionalitzadores, més enllà de l’ensenyament reglat, 
per aquells nois i noies que no han aprovat l’ESO, o que 
havent-la aprovat cerquen altres opcions formatives. 
Existeixen alternatives com els certificats de professio-
nalitat o els programes d’orientació com per exemple 
Noves oportunitats, per joves entre 16 i 24 anys, (https://
novesoportunitatslleida.cat/) o Singulars, per joves de 16 
a 29 anys (https://imolleida.com/singulars/) on, a més 
a més d’oferir formacions subvencionades en oficis o 
d’especialització, els i les joves reben un assessorament 
i orientació. Consten d’una part teòrica i una altra que 
inclou pràctiques. En acabar aquestes formacions s’obté 
un títol acreditatiu. 

Pels i per les joves entre 16 i 21 anys, que no han apro-
vat l’ESO, també existeixen els programes de formació i 
inserció (PFI) que són unes formacions que duren un curs 
escolar i que en acabar els hi permet accedir a CFMG 
sense fer la prova d’accés. En acabar també obtenen un 
títol d’auxiliar que els permet accedir al mon laboral, cas 
que no vulguin continuar estudiant.

A nivell laboral, també els orientem durant el procés 
de recerca de feina, des de com fer un CV que els sigui 
favorable, a llocs i recursos on es poden adreçar per a 
què aquesta recerca sigui més efectiva, o com afrontar 
l’entrevista de feina. És tracta de donar-los-hi les eines 
per si més endavant ho tornen a necessitar sàpiguen 
com fer-ho. 

Cal remarcar que el principal recurs tant a nivell de 
cerca de formació subvencionada com de recerca de 
feina és el servei d’ocupació de Catalunya, el SOC. El 
jovent ho té poc referenciat i més associat al cobrament 
de prestacions i actualment inscriure’s és tan senzill com 
fer una trucada al 900 800 046 i dir que et vols inscriure 
com a demandant d’ocupació. Dins del SOC, s’inclou un 
altre programa, el Garantia Juvenil, que ofereix accions 
formatives, possibilitat de contractes en pràctiques, sub-
vencions per joves emprenedors i opcions per formar-se 
a l’estranger. La inscripció es pot fer en mateix moment 

que t’inscrius com a demandant, només cal que li diguis 
al/la tècnic/a que et respon la trucada que també et vols 
inscriure al programa de Garantia Juvenil.

A la web del SOC hi ha un cercador de cursos subven-
cionats molt senzill: https://www.oficinadetreball.gencat.
cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do 

La nostra tasca com a referents implica ajudar a cada 
jove de forma individualitzada a trobar els seus interessos 
i acompanyar-los en la cerca de la formació adient o en 
el seu procés de recerca de feina. Com a servei abastem 
tota la comarca del Segrià, i sabedores dels problemes 
de mobilitat i transport públic existent, ens desplacem 
als municipis dels i les joves on l’ajuntament ens cedeix 
un espai per fer les atencions.

Si esteu interessats/ades i voleu més informació, 
podeu contactar amb nosaltres a través del correu elec-
trònic:

MARTA MACIÀ: mmacia@segria.cat

PATRÍCIA HERNÀNDEZ: phernadez@segria.cat



27 86

A l’Ajuntament d’Alguaire som conscients de les 
necessitats d’aplicar polítiques d’igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones, i en conseqüència hem pres el 
compromís institucional de potenciar, dins les nostres 
possibilitats, la integració de la perspectiva de gènere 
en tots els àmbits que ens són d’aplicació.

L’empoderament de les dones és un element essencial 
per a poder construir una societat igualitària. La societat 
patriarcal actual en la qual vivim, es basa en una distri-
bució desigual de poders, atorgant certs privilegis als 
homes envers les dones. L’empoderament consisteix en 
conquerir aquells drets i espais que han estat negats al 
llarg de la història.

Per a Marcela Lagarde, “l’empoderament és el conjunt 
de processos vitals definits per l’adquisició, invenció i interi-
orització de poders que permeten a cada dona o col·lectiu 
de dones, enfrontar formes d’opressió vigents en les seves 
vides”.

Per això hem cregut oportú crear una Regidoria 
d’Igualtat de Gènere amb l’objectiu de fomentar la igual-
tat en els principals àmbits i la prevenció de la violència 
masclista per combatre les desigualtats existents. L’objec-
tiu prioritari passa per lluitar per la igualtat d’oportunitats 
de totes les persones, treballar en la defensa dels drets 
de les dones i avançar cap a una societat millor. Aquesta 
regidoria és assumida per jo mateixa la Sra. Pilar Serra 
Tersa, conjuntament amb la Regidoria de Joventut, dins 
l’Àrea Cultura, Educació i Esports. 

En data 28 de març de 2019 el Ple municipal de l’Ajun-
tament d’Alguaire va acordar aprovar el Pla d’Igualtat de 
Gènere pel període 2019-2023, amb l’objectiu de ser 
una eina estratègica per treballar la igualtat de gènere 
entre dones i homes, tant dins de l’organització com en 
el disseny d’accions per la ciutadania. 

L’esmentat Pla es pot consultar a la web municipal 
www.alguaire.cat. 

CREACIÓ DE LA REGIDORIA 
D’IGUALTAT

PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS
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Durant el període de vigència del Pla d’Igualtat mu-
nicipal s’han anat implementant actuacions per anar 
donant compliment als objectius i línies estratègiques 
marcades en el mateix, promovent principalment una 
gestió transversal entre les polítiques i recursos municipals 
fent actuacions de sensibilització tant per commemorar el 
Dia internacional de les Dones com el Dia internacional 
contra la violència masclista.

Al llarg de 2018 i 2019 es van dur a terme campanyes 
dirigides a joves per a la prevenció de les actituds sexistes 
i contra la violència de gènere mitjançant l’adhesió a la 
campanya “NO ÉS NO” en l’àmbit de les festes locals, 
mantenint la voluntat de continuar donant èmfasi a dita 
campanya en les festes que es puguin dur a terme durant 
l’any 2021 i següents.

Per la temporada d’estiu 2019 a les Piscines municipals 
es van repartir díptics amb informació destacada sobre 
els canals públics per l’assessorament i la denúncia en 
casos de violència masclista i com detectar-la i també es 
van repartir bosses d’esport (ronyoneres) amb el lema 
“Enamora’t de la vida i després de qui tu vulguis” de Frida 
Khalo, en les diferents activitats esportives fetes al mu-
nicipi durant el mateix any.

En altres àmbits cal destacar que durant els darrers 
anys s’ha anat millorant la il·luminació d’alguns carrers i 
zones del municipi reduint les zones fosques i per tant mi-
nimitzant la sensació d’inseguretat que es podia generar 
i també s’ha donat visibilitat a la pàgina web municipal 
www.alguaire.cat als diferents telèfons i adreces més 
destacables en matèria de prevenció/actuació enfront 
la violència de gènere.

Durant els anys 2020 i 2021 a banda de la comme-
moració dels dies 8 de març i 25 de novembre mitjan-
çant diverses activitats com tallers o exposicions a la 

biblioteca municipal, s’han 
efectuat campanyes dirigides 
a tots els alumnes de l’escola 
Teresa Bergadà per treballar 
l’educació en la corespon-
sabilitat, la no discriminació 
per raó d’orientació sexual, la 
igualtat i la diversitat familiar. 
Com a tall d’exemple aquest 
final de curs 2021 s’ha lliurat 
un conte relatiu a aquestes 
temàtiques per cada alumne 
de l’escola Teresa Bergadà 
i se n’ha deixat també un 
exemplar de cadascun per 
la biblioteca del centre. I s’ha 
fet entrega dels mateixos 
contes a la Biblioteca Muni-
cipal Josep Lladonosa i Pujol 
per a què tothom hi pugui 
accedir i demanar en préstec.

Els contes anaven acom-
panyats d’un punt de lli-
bre amb el lema “Llegim en 
igualtat” que també podreu 
trobar a la biblioteca.

Els contes que es van escollir són: 

• Educació Infantil 3 anys El Frederic i les seves 
famílies

• Educació Infantil 4 anys Daniela Pirata
• Educació Infantil 5 anys Una catàstrofe afor-

tunada
• Primer Les noies i els nois també... poden!

CAMPANYA DE
PREVENCIÓ DEL

SEXISME I
CONTRA LA

VIOLÈNCIA DE
GÈNERE

Llegim en
igualtat
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• Segon Gustau el gripau que volia ser príncep
• Tercer La història dels bonobos amb ulleres
• Quart Artur i Clementina
• Cinquè Pipi Calcesllargues
• Sisè La increïble història de… el noi del vestit

I amb la voluntat de continuar donant èmfasi a la 
implementació de polítiques d’igualtat i no discriminació, 
la incorporació de la perspectiva de gènere i l’eradicació 
de les violències masclistes, s’està treballant en una acció 
de sensibilització per la població en general denominada 
“Alguaire per la Igualtat, 2021” que si tot va bé 
es podrà portar a terme durant aquesta tardor-hivern 
d’aquest any.

Per acabar especifico les competències de la Regidoria 
d’Igualtat:

 - Vetllar per la incorporació de la perspectiva de 

gènere en totes les polítiques, els programes i els 
projectes de l’Ajuntament d’Alguaire a fi de contri-
buir, des de totes les àrees, a promoure la igualtat 
de dones i homes i a garantir la no-discriminació 
per raó de sexe, gènere o orientació sexual.

 - La prevenció de la violència de gènere i l’atenció a 
les seves víctimes –dones i les seves filles i fills– en 
l’àmbit de les competències municipals, i també 
l’atenció i l’acompanyament a un altre tipus de 
situacions derivades de l’exercici de la violència 
contra les dones –qualsevol forma de violència 
sexual, emocional, assetjament sexual i assetjament 
laboral per raó de gènere o identitat sexual–.

 - I la promoció de la igualtat real i efectiva de dones 
i homes a partir de la ruptura d’estereotips de gè-
nere, garantint la no-discriminació de les persones 
LGTBI –lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals–.

FORMACIÓ DESFIBRIL·LACIÓ 
AUTOMÀTICA EXTERNA

PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

Davant una aturada cardíaca, cada minut és primor-
dial. Saber utilitzar un Desfibril·lador Extern Automàtic 

(DEA) pot ser definitiu. Hem de saber actuar davant una 
emergència d’una aturada cardiorespiratòria.
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Encara que el DEA es fàcil d’utilitzar, una formació 
guiada per personal expert i pràctiques amb simulacions, 
és l’única manera de familiaritzar-se amb els passos i 
aprendre a controlar la situació i els nervis per a ser eficaç 
en el moment de la veritat.

Per això es va voler impulsar una formació teòrica i 
pràctica en DEA en el marc del Pla Local de Joventut. I 
ara s’ha renovat perquè es requereix així cada 3 anys.

Ha estat un curs teòrico-pràctic de 5 hores de durada, 

amb els següents objectius d’aprenentatge:

Realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients amb 
aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pa-
cients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.

Curs amb certificat oficial del Consell Català de Res-
suscitació en suport vital bàsic i desfibril·lador extern 
semiautomàtic, reconegut també per l’European Resus-
citiation Council (ERC).

FESTA AQUÀTICA / PROGRAMA 
NEREU
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

L’Ajuntament d’Alguaire fa uns anys que dona suport 
i subvenciona el Programa Nereu Salut.

El sedentarisme i la mala alimentació de les persones 
durant una etapa en què la societat busca comoditat 
i pocs esforços han portat al fet que es desencadenin 
malalties provinents d’aquests estils de vida.

Aquest Programa té la finalitat de prevenir i tractar 
l’obesitat infantil mitjançant la prescripció d’exercici físic 
i alimentació saludable per a nens/es de 6 a 12 anys, i 
les seves famílies.

Es vol aconseguir un canvi d’hàbits d’activitat física 
i alimentació amb les premisses de: MOU-TE, JUGA I 
GAUDEIX.

Durant el curs escolar es van organitzar uns tallers de 
nutrició pels alumnes de l’escola Teresa Bergadà i ara a 

l’estiu s’ha fet una festa aquàtica a les piscines juntament 
amb un taller de pintar cares.
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CAMINADES ORGANITZADES 
PER LO MAKOT CAMINADORS 

I CORREDORS D’ALGUAIRE
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Al-
guaire volem agrair la iniciativa de l’entitat “Lo Makot 
Caminadors i Corredors d’Alguaire” de fer caminades 
els dijous al vespre durant el mes de juliol. I en acabar 
podíem gaudir de sopar en companyia, al recinte de les 
piscines, on ens esperaven uns entrepans molt apetitosos 
i l’últim dia una fideuada espectacular.

Més que caminades, han estat passejades d’uns 5 
quilòmetres on la motivació no era la d’arribar enlloc, 
sinó la de gaudir del camí.

Tenim la sort de viure en un país amb una gran di-
versitat de paisatges, potser com molts d’altres, només 
que nosaltres els tenim un a tocar de l’altre, com molt 
pocs... i val la pena aprofitar-ho.

Cada setmana ens han sorprès amb una ruta diferent, 
i caminar en el medi natural ens ha permès contemplar 
vistes i panoràmiques, alhora que gaudir de l’exercici 
físic a la natura. Una activitat perfecta per prendre’s 
amb calma, gaudir en companyia, compartir moments 
i experiències, i desconnectar de la rutina.

La pràctica continuada d’aquestes caminades aporta 
molts beneficis per al benestar general de les persones, 
principalment per la pràctica de l’activitat física. Els 
més evidents són la millora de l’estat físic general, i una 
millora del sistema cardiovascular, del fet de caminar i 
respirar aire fresc. 

Les reaccions al simple contacte amb la natura et fan 
sentir molt més calmat/da, més sociable, i es tendeix a 
relativitzar molts dels problemes i situacions de la nostra 
vida.

I com que aquesta activitat es realitza en grup, els seus 
beneficis es multipliquen. Està demostrat que practicar 
una activitat física en companyia allunya els sentiments 
de solitud, avorriment i depressió; crea lligams d’amistat 
i ens fa sentir part d’una comunitat on afirmem la nostra 
personalitat alhora que participem activament.

Tots els participants van 
poder endur-se un obsequi 
de l’Ajuntament el dia de 
l’última caminada: Una 
ronyonera portamòbil i uns 
clauers.

Per tot això esperem 
poder tornar a gaudir l’estiu 
que ve d’aquesta iniciativa 
de l’entitat “Lo Makot Ca-
minadors i Corredors d’Al-
guaire”, que hem compartit 
molts vilatans.
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PLA EDUCATIU D’ENTORN  
ALT SEGRIÀ

PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

Els Plans Educatius d’Entorn (PEE) són una proposta 
educativa que vol donar resposta a les múltiples neces-
sitats de la nostra societat. Són un instrument per donar 
una resposta integrada i comunitària a les necessitats 
educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en 
els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

Es tracta d’una iniciativa de cooperació educativa 
entre el Departament d’Ensenyament i la Federació de 
Municipis de Catalunya. L’estructura està pensada amb 
un lideratge compartit entre el Departament d’Ensenya-
ment i els Ajuntaments.

En el cas d’Alguaire ens integrem en el Pla Educatiu 
d’Entorn Alt Segrià del que també en formen part els 
Ajuntaments d’Almenar i Alfarràs.

El PEE s’adreça a tot l’alumnat i a tota la comunitat 
educativa dels centres d’infantil, primària i secundària 
de cadascun dels municipis que en formen part, però 
amb una especial sensibilitat envers els sectors socials 
més desfavorits. Es pretén que l’educació sigui integral, 
contínua, arrelada, cohesionadora, inclusiva i en xarxa 
per tal de formar ciutadans i ciutadanes preparats per al 
món complex i divers del qual formen part.

El PEE inclou un Pla de millora d’oportunitats educati-
ves (PMOE): L’objectiu és que els centres compensin les 
desigualtats educatives derivades de la covid-19.

El Pla de millora d’oportunitats educatives és una me-
sura extraordinària per al curs 2020-2021, que s’adopta 
per pal·liar els efectes desfavorables de la suspensió de 
l’activitat lectiva presencial durant el darrer trimestre 
del curs 2019-2020, i que s’adreça als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya amb més complexitat educa-
tiva.

Tot i el seu caràcter conjuntural i extraordinari per al 
curs 2020-2021, el Pla es formula amb la voluntat que 
tingui continuïtat durant els propers tres cursos escolars 
en forma de programa de lluita contra les desigualtats 
educatives d’origen socioeconòmic.

El Pla es basa, com a eix estratègic per al seu èxit, en el 
principi d’autonomia dels centres educatius i en la dimen-

sió comunitària de l’educació. És per això que es preveu 
la dotació de recursos als centres educatius mitjançant 
un acord de corresponsabilitat, signat entre els centres i 
el Departament d’Educació, i la incorporació de mesures 
de reforç dels plans educatius d’entorn, com a estratègia 
per reforçar l’equitat del nostre sistema educatiu.

El Pla té com a persones destinatàries l’alumnat dels 
500 centres d’educació infantil i primària i de secundària 
del Servei d’Educació de Catalunya amb més complexitat 
educativa, derivada de les condicions socioeconòmiques 
desfavorides de l’alumnat, d’acord amb el darrer estudi 
de complexitat del Consell Superior d’Avaluació del Sis-
tema Educatiu elaborat l’any 2020.

El Pla de millora d’oportunitats educatives consta de 
19 mesures, dividides en quatre àmbits d’actuació:

Àmbit 1. Reducció de les barreres econòmiques

Àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a 
l’alumnat, i reforç de l’atenció educativa

Àmbit 3. Acompanyament, implicació i participació 
de les famílies

Àmbit 4. Acció educativa comunitària i oportuni-
tats educatives més enllà de l’escola
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Es desplegaran a través dels Plans Educatius d’Entorn 
diverses mesures del Pla de millora d’oportunitats edu-
catives, PROA+ i d’una de les actuacions del Programa 
d’orientació i reforç per a la millora i suport en l’educació 
(POEFE), per al curs acadèmic 2020-2021.

En el cas del Pla Educatiu Entorn Alt Segrià, del qual 
Alguaire en forma part, a banda de les activitats que 
s’ofereixen en els propis centres escolars, s’han pogut 
dur a terme altres activitats per al curs 2020-2021 man-
comunades entre els 3 municipis que en formen part:

REFORÇOS ESCOLARS

CURSETS D’INICIACIÓ A LA NATACIÓ

TALLERS DE MÚSICA

TALLERS DE RÀDIO

ESTADES AL CASAL D’ESTIU

Ara amb l’inici del nou curs 2021-2022 es treballarà 
per poder donar continuïtat als projectes del Pla Educatiu 
Entorn Alt Segrià.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

RETORN A LA RUTINA

ALGUAIRE

Al setembre reprenem la rutina i amb ella, també 
la normalitat a la biblioteca. L’horari d’hivern és als 
matins els dimarts i dijous de 10 a 13h i de dilluns a 
divendres de 16 a 19 h.

També torna una nova temporada del Grup de 
lectura, aquest cop, deixem endarrere la versió virtual 
per fer trobades presencials, en la mesura que la situ-
ació de la pandèmia ens deixi preparar-les. Aquestes 
reunions seran un cop al mes a la tarda i s’allarguen 
fins al juny de 2022, quan acabarem el curs. Si t’in-
teressa i vols formar-ne part, només has de contactar 
amb la biblioteca i informar-te’n.

A partir de l’octubre, esperem poder tornar a 
realitzar activitats per als més menuts i gaudir, amb 
les mesures corresponents, de les hores del conte i 
propostes d’animació lectora que veníem fent abans 
de la pandèmia, de manera habitual i com sempre, 
gratuïtament. Tenim moltes ganes d’”estrenar” amb 
actes la nova Zona infantil de 0 a 12 anys i poder 
realitzar activitats de manera habitual per aprofitar 
aquest nou espai fantàstic que des de l’any passat ja 
s’està utilitzant moltíssim.

Per aquesta temporada, també comptarem amb 
les visites dels i les alumnes de l’escola Teresa Bergadà 
i esperem poder reprendre les sessions de “minuts 
menuts” que tant ens agraden.

Amb totes les mesures corresponents, els mesos 
anteriors hem anat preparant actes i exposicions, 
alguns dins de la biblioteca i d’altres, en espais 
externs. Gràcies al suport de la Llar de jubilats, que 
van cedir-nos la sala del bar i la terrassa, vam poder 
portar a terme les accions previstes amb les mesures 
de distància i seguretat antiCovid necessàries.

Durant uns dies vam disposar de la mostra “Tex-
tures i lectures” de l’artista Palmira Rius on, a través 
d’originals tapissos i escultures fetes amb elements 
de la natura, s’inspirà amb escriptores de les terres de 
Ponent. Lligada a l’exposició, vam comptar amb la pre-
sentació d’un dels llibres de l’escriptora Ramona Solé, 
una de les autores que va participar d’aquesta mostra. 

Aquesta activitat va poder realitzar-se gràcies al suport 
del Consell Comarcal del Segrià.

Al maig vam preparar una activitat entorn a l’escripto-
ra Mercè Rodoreda i la novel·la “Mirall trencat”. Un cop 
a l’any amb el grup de lectura treballem un clàssic de la 

L’artista Palmira Rius, explicant una de les seves obres. 
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

L’artista Palmira Rius, explicant una de les seves obres. 

L’escriptora Ramona Solé va parlar dels seus llibres i del gènere novel·la negra.

Assistents a l’acte programat entorn a Mercè Rodoreda i “Mirall trencat”.

literatura catalana i aquest cop va ser el torn de l’autora 
més internacional. L’Associació Espais Escrits ens va posar 
en contacte amb la professora de literatura catalana de 

la UAB, Neus Real, especilitzada en l’autora, fent-nos 
gaudir amb una fantàstica i amplíssima exposició sobre 
Rodoreda.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Al mes de juny vam tenir amb nosaltres la pediatra 
alguairenca Pilar Riu que va presentar el seu primer llibre, 
un conte titulat “La Tina i la classe dels científics”, on 
es parla de diferents dubtes que poden sorgir entre els 
infants. Moltes gràcies Pilar per confiar amb nosaltres.

A la biblioteca ens agrada molt promocionar als i les 
escriptors locals i és per aquest motiu que a principis del 
mes d’octubre comptarem amb la presentació d’un altre 
autor local, en aquest cas, un llibre de poemes, obra de 
Juan Heredia Rojas. Estigueu atents i atentes a les xar-
xes socials de la biblioteca per saber quan es realitzarà 
aquest acte!

Neus Real durant l’acte  
on va parlar de Mercè Rodoreda  
i “Mirall trencat”.

Presentació del llibre de Pilar Riu a l’aire lliure.

El nostre alcalde, Antoni Perea, amb el llibre  
“La Tina i la classe dels científics”, de Pilar Riu.
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BIBLIOTECA
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Presentació del llibre de Pilar Riu a l’aire lliure.

A la nostra biblioteca a més de promocionar els i les 
autores locals, també ens agrada promoure l’art que es 
crea al nostre municipi. En aquest cas, vam disposar du-
rant els mesos de juliol i agost de les obres de la pintora 
alguairenca Gemma Farreny Serrando que va preparar 

dues mostres, una titulada “En blanc i negre” i l’altra 
“Explosió cromàtica”. Totes dues exposicions van acolorir 
l’espai de la biblioteca i va suposar una combina perfecta 
entre pintura i llibres. Gràcies també a la Gemma per 
mostrar el seu art a través de la biblioteca!

L’alcalde Antoni Perea, l’artista Gemma Farreny (al centre) i la regidora Elvira Larrègula amb quadres de la mostra.

Us informem d’una interessant novetat per al col·lectiu de les biblioteques públiques. Fa uns mesos, 
va entrar en funcionament Atena, el nou catàleg col·lectiu amb els fons de totes les biblioteques públi-
ques de Catalunya que unifica els catàlegs de les 227 biblioteques i els 10 bibliobusos de la Diputació de 
Barcelona amb els de les biblioteques públiques de Girona, Tarragona i Lleida.

Ara, a més de servir a través del préstec interbibliotecari com veníem fent 
durant els darrers anys, els usuaris poden demanar qualsevol llibre o document 
des de qualsevol biblioteca o dispositiu, i escollir on volen rebre la petició en 
préstec. Trobaràs més informació venint a la biblioteca o a través de l’enllaç: 
http://atena.biblioteques.cat/
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ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

En el TALLER DE CUINA SALUDABLE, DES DE CASA, que us vam proposar, amb l’objectiu d’adquirir hàbits de 
nutrició saludables per reforçar la microbiota intestinal en temps de covid, us fem avinents els plats combinats que 
ens heu enviat alhora que desitgem que puguin ser d’utilitat per a les persones interessades en l’apassionant món de 
la gastronomia.

Canalons d’espinacs amb bolets, nous,  
avellanes, ametlles, pinyons i sèsam.  
Beixamel feta amb llet semi de cabra.  
Carxofes a la planxa.

Quinoa amb verdures –pebrot, ceba,  
carxofes, espàrrecs– i bacallà fresc,  

tot sense gluten. 

(MARIA [Sefa] ALSINA)

Llenties amb verdures (espàrrecs i col).

(MARIA TERESA RIBAU)

Aquests plats ens els envia la DANIELA ZANGA. Són de cuina vegana.
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Remenat d’espàrrecs amb ous 
batuts, gambes, alls i ceba.

(ROSA CLAVERIA)

Peus de porc amb amanida, cúrcuma i 
llavors de xia. (TERESA GUARDIA)

Amanida d’enciam amb formatge emmen-
tal, ou dur, espàrrecs, alvocat i musclos de 

roca. (M. ELENA FARRÉ)

“Tortita” integral amb verdures, pollastre, 
orenga. (ROBERT BAÑERES)

Cassoleta amb pollastre, mongeta verda, 
bolets, sofregit, llorer.
(AMÀLIA MARTÍNEZ)

Salmó amb crema de llet, gambetes, 
prunes i pebrot. (JUANITA GIRÓ)

D’esquerra a dreta:

• Esqueixada de bacallà.

• Espardenya d’escalivada amb anxoves.

• Cigrons amb salsa.

• Mongetes amb picada i bacallà.

• Faves estofades amb costella i botifarra. (MARI ORTEGA)
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Amanida: sobre un llit d’enciam, una capa 
de cigrons, bacallà esqueixat, tomata, 

olives negres, ou dur i julivert. 
(M. CARME MAYENCH)

“Tortitas” d’espinacs amb salmó i 
pernil dolç. (JUDIT BAÑERES)

Pastís de verdures.
(MARIA ROS VILAMAJÓ)

Amanida amb fruites seques, 
verdura i salmó a la planxa.

Cigrons amb verdures, escalivat 
i rap arrebossat.

(FINA BOIRA I EMMA)

Coques de recapte.

Panadons d’espinacs.

(JOANA RABAL)

Mini pizzes variades.
(ÚRSULA OLMO)

Pop amb llegums i verdures.
(CONXITA SUBIRÀ)
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. 

BON PROFIT!

Espinacs amb all, xampinyons, verdures i 
encenalls de pernil. (CRISTINA FRICIU)

Empedrat amb llegums, tonyina, baca-
llà, tomàquet. (ANTONIETA BOIRA)

Amanida, pit de pollastre 
i cigrons amb salsa i ou dur.

Tintorera amb salsa de ceba, 
carxofes al caliu, ou dur, nous, 

anacards, dàtils i orellanes.

(SALUS POPULI)

LLAR DE JUBILATS 
JOAN BAÑERES I CATEURA

AUTER COMELLA ALCÁZAR

El dia 9 de maig la Llar de Jubilats Joan Bañeres i Ca-
teura, va celebrar la festa dels socis i sòcies, homenatjant 
als que durant el 2021 compleixin els 90 i 84 anys i tam-
bé als que celebren les noces d’or (50 anys de casats). 
MOLTES FELICITATS A TOTS I TOTES.

Degut a la situació de pandèmia en la que vivim, vam 
aprofi tar l’oferiment de la Parròquia de poder fer l’entrega 
de les plaques i rams de fl ors després de la litúrgia en 
honor dels nostres homenatjats.
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La Junta agraeix molt cordialment al Mossèn Xavier 
Navarro tota la predisposició i les facilitats donades per 
a que la festa fos prou lluïda.

També volem agrair la col·laboració de l’Ajuntament, 

a les autoritats municipals i a la jutgessa de pau. Un 
agraïment per tots els socis/sòcies i assistents a la festa.

Fem també un records per tots i totes aquells que 
durant aquest any ens han deixat.

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 identifi cats, els anònims no es publicaran.

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

Únicament es publicaran els treballs que ens feu arribar abans 
del 19 de novembre de 2021.
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TROFEU CIUTAT DE LLEIDA

Després de la 
parada de les com-
peticions individu-
als per la pandèmia, 
els dies 1 i 2 de 
maig es van iniciar 
les competicions 
a nivell de catego-
ries amb el Trofeu 
Ciutat de Lleida. A 
més a més, era la 
primera vegada que 
es puntuava amb el 
nou sistema Rollart. 

Del CP Alguaire 
hi va participar: Ma-

riona Hortet (Aleví), Júlia Hortet, Ona Jové i Joel Vinós 
(Infantil), Ariadna Foix i Ona Accensi (Cadet), Clàudia 
Sánchez i Nerea Vives (Juvenil) i Núria Serés (Júnior).

Van aconseguir la primera posició Mariona Hortet en 
Aleví i Joel Vinós en Infantil Masculí.

TERRITORIAL CADET I JUVENIL

Els dies 5 i 6 de maig es va celebrar 
a Solsona el Territorial Cadet i Juvenil. 
Aquest campionat classifi ca per anar 
als campionats de Catalunya o Fede-
ratiu Català. En categoria Cadet el CP 
Alguaire estava representat per Ariadna 
Foix i Ona Accensi i, en categoria Juve-
nil per Clàudia Sánchez i Nerea Vives.

Es van classifi car per al federatiu 
català Juvenil la Nerea Vives i la Clàudia 
Sánchez, que es celebrarà els dies 25 
i 26 de setembre a Cassà de la Selva i, 

pel federatiu català Cadet, l’Ariadna Foix que se celebrarà 
els dies 11 i 12 de setembre a Salou.

TROFEU DE MOLLERUSSA I TERRITORIAL 
JÚNIOR I SÈNIOR

A Mollerussa, es va celebrar els dies 4, 5 i 6 de juny 
el Trofeu de Mollerussa i el Territorial Júnior i Sènior. 
Al Trofeu Mollerussa del CP Alguaire hi va participar: 
Mariona Hortet (Aleví), Júlia Hortet, Ona Jové (Infantil), 

Ariadna Foix i Ona Ac-
censi (Cadet), Clàudia 
Sánchez i Nerea Vives 
(Juvenil).

Mariona Hortet va 
aconseguir la medalla 
d’or en la categoria 
Aleví.

El Territorial és un 
campionat que classi-
fi ca per anar als cam-
pionats de Catalunya o Federatiu Català. El CP Alguaire 
estava representat en categoria Júnior per Gemma Biela i 
Núria Serés. Ambdues es van classifi car pel Federatiu Ca-
talà que se celebrarà els dies 11 i 12 de setembre a Salou.

TERRITORIAL BENJAMÍ, ALEVÍ I INFANTIL

Els dies 26 i 27 de juny es va celebrar a La Seu d’Urgell 
el Territorial Benjamí, Aleví i Infantil. Aquest campionat 
classifi ca per anar als campionats de Catalunya o Fe-
deratiu Català. En categoria Aleví el CP Alguaire estava 
representat per Mariona Hortet, en categoria Infantil 
femení per Júlia Hortet i Ona Jové i, en categoria Infantil 
Masculí per Joel Vinós.

Joel Vinós va quedar en primera posició en categoria 
Infantil Masculí i va obtenir així la classifi cació pel Cam-
pionat de Catalunya, que es va celebrar els dies 23, 24 i 
25 de juliol a Ripollet.

Tant la Mariona Hortet, com la Júlia Hortet i l’Ona Jové 
van obtenir plaça pel Federatiu Català que se celebrarà 
els dies 9 i 10 d’octubre a La Seu d’Urgell.

CLUB PATÍ ALGUAIRE
CLÀUDIA LLADONOSA COMELLA



46 86

ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

I TROFEU INICIACIÓ CATALÀ

Per primera vegada a la història la Federació Catalana de patinatge artístic va organitzar un Trofeu iniciació a nivell 
català. Aquesta competició es va celebrar a la localitat de Riudoms durant els dies 28 de juny fi ns el 3 de juliol, el CP 
Alguaire hi va participar el dia 29 de juny.

El CP Alguaire estava representat per: 

• Abril Roure, Arlet Roure i Gemma Cugota (Categoria certifi cat)
• Carla Vinós i Maria Garcia (Categoria A)
• Martina Cugota (Categoria B)
• Noa Rota (Categoria C)

CAMPUS ESTIU CP ALGUAIRE

La setmana del 5 al 9 de juliol el 
CP Alguaire va organitzar un Cam-
pus de patinatge per a patinadors i 
patinadores d’iniciació i categories. 
Els tècnics que van fer les classes 
del campus van ser: Alessandra Sain 
(especialitzada amb Solo Dance i 
Components), Júlia Marco (tècnica 
del CP Mollet i Psicologa), Ester 
Fornell (tècnica del CP Solsona), 
Sandra Valls (Ballarina multidiscipli-
nar i psicòloga) i Clàudia Lladonosa 
(tècnica del CP Alguaire). Els patinadors i patinadores participants al campus van quedar molt contents i amb ganes 
de repetir ben aviat!
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CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ, 
ALEVÍ I INFANTIL

Els dies 23, 24 i 25 de juliol es va celebrar a Ripollet 
el Campionat de Catalunya Benjamí, Aleví i Infantil. El 
Joel Vinós, representant el CP Alguaire, va participar en 
la categoria infantil masculí. 

El divendres a la tarda van fer els entrenaments ofi cials, 
el dissabte al matí el programa curt i el diumenge al matí 
el programa llarg.

Bons programes executats pel nostre patinador. En-
horabona Joel!

1a VOLTA INICIACIÓ

Els dies 24 i 25 de juliol es va celebrar a Alguaire la primera volta iniciació 2021. Del CP Alguaire hi va participar:

• Categoria D: Ares Colomina, 
Diana Jofre i Tuixent Farré

• Categoria C: Noa Rota

• Categoria B: Emma Duque, 
Martina Cugota, Núria Unió i 
Sara Casals

• Categoria A: Carla Vinós, Maria 
Garcia i Marta Villasante

• Categoria Certifi cat: Abril Roure, 
Arlet Roure, Blai Buira i Gemma 
Cugota.

Tots ells van execut ar bons programes que els va fer obtenir molt bones posicions, 
cal destacar els podis obtinguts per:

Gemma Cugota 2a classifi cada en categoria Certifi cat i Maria Garcia, 2a classifi cada 
en categoria A.

La 2a volta iniciació es va celebrar a Bell-lloc els dies 18 i 19 de setembre.
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El dissabte 10 de juliol, la Junta Local de l’AECC d’Alguaire va estar  present a 
les piscines del poble amb una TAULA INFORMATIVA sobre la PREVENCIÓ SOLAR.

Moltes gràcies per la col·laboració i la solidaritat.

TAULA INFORMATIVA SOBRE 
LA PREVENCIÓ SOLAR

JUNTA LOCAL CONTRA EL CÀNCER

Alguaire
Catalunya contra el Càncer
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RACÓ DE CUINA
Aquest trimestre hem preparat plats fàcils de fer i amb ingredients també senzills de trobar.

Amanida russa de 
remolatxa

Entrant

Preparació: 45 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

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

Per a la remolatxa:
2 remolatxes grans (per emplatar dins) 
 o 1 remolatxa si emplatem en un bol

Pel pols de quicos (opcional):
5 g de quicos

Preparació:

Fem el bol de remolatxa (pas opcional). Tallem una 
mica la base de la remolatxa (una de ben gran), per tal que 
es pugui mantenir en peus. Tallem la part superior, 1 dit 
per sobre de la meitat de la remolatxa. Amb una cullera de 
postres, anem amb molt de compte buidant-la, sense fo-
radar la base. Podem fer aquest pas, bullint-la prèviament. 
Bullirem la carn de remolatxa que hem retirat juntament 
amb l’altra remolatxa que haurem pelat i tallat a daus. 
Bullim l’ou durant 10 minuts i refredem. A continuació, el 
pelem i el tallem a daus d’1 cm aproximadament.

Triturem lleugerament els quicos amb un molinet de 
cafè o bé amb uns quants cops de morter.

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

En un bol barregem la remolatxa, l’ou, el llagostí, 
l’espàrrec blanc a daus, el blat de moro, la maionesa, 
el suc de llima, el tabasco, la sal i el pebre. Remenem 
bé i corregim si és necessari. Emplatem dins del bol de 
remolatxa i tirarem per sobre els quicos en pols, afegint 
fi nalment el caviar.

Podeu servir-la dins de la remolatxa o bé en un petit 
bol. Productes que donen color, sabor i molt èxit a taula.
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Primer plat

Preparació: 60 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients per a 4 persones:

8 ous durs
1 ou cru
100 g carn picada de vedella
100 g carn picada de porc
75 g formatge ratllat
1 ceba mitjana 
1 gra d’all
1 rajolí de vi blanc
Sal
Pebre
Oli d’oliva
50 g de farina
75 g de mantega
100 g de formatge ratllat
1 pols de nou moscada

Preparació:

En una paella farem un sofregit amb la ceba pica-
da i l’all, s’hi afegeix la carn picada i el vi, i es deixa 
coure una bona estona, fi ns que hagi reduït el vi. Es 

parteixen els ous durs per la meitat (al llarg). Es treuen 
els rovells, i es piquen. S’afegeixen al sofregit, i es re-
mena tot. S’hi afegeix l’ou cru, i es torna a remenar.
Es farceixen els mitjos ous amb la carn picada i es posen 
en una plata per anar al forn. A continuació, es fa una 
beixamel, posem la mantega a desfer en una paella a 
foc mig. Un cop sigui ben desfeta, hi afegim la farina i 
ho remenem tot. Quan la barreja comenci a agafar un 
color torradet, anem afegint la llet mica en mica vigilant 
que no quedin grumolls.

Afegim un polsim de nou moscada i de sal i ho 
remenem fins obtenir una beixamel ben cremosa.
Cobrim els ous amb la beixamel i el formatge ratllat i 
ho gratinem durant uns minuts a 200 graus fi ns que el 
formatge quedi ben torradet.

Ous farcits amb beixamel 
i formatge

Si no voleu posar-hi carn picada, podeu 
farcir-ho amb pernil salat, tonyina, sobrassada, 
formatge blau.

Segon plat

Preparació: 20 minuts
Difi cultat: Mitjana

Ingredients per a 4 persones:

4 lloms de salmó d’uns 150 g cadascun
100 g de formatge d’untar tipus Philadelphia
150 ml de llet (o crema de llet per cuinar) 

All
Mostassa a l’antiga
Mel
Bocins de carbassó
Una mica de julivert per decorar
Sal

Salmó amb formatge cremós
És un plat econòmic i ràpid de preparar.
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Crestes de pom
a i llimona

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

Postres

Preparació: 40 minuts
Difi cultat: Molt fàcil

Ingredients:

1 paquet d’oblees (normalment n’hi van 16)
3 pomes grogues (Golden, per exemple)
La pell d’1/4 de llimona
1 branqueta de canyella
1 ou
Canyella en pols

Preparació:
Abans de res, pelem les pomes i les tallem a daus 

petits. La posem dins una cassoleta juntament amb 
la pell de llimona i la canyella. Ho deixem coure tot 
plegat ben tapat a foc baix-mig durant uns 20 minuts.
Passat aquest temps, si aixafem la poma s’hauria de des-
fer, en cas contrari deixeu-ho uns 5 minuts més i després 
ho aixafeu amb una forquilla.

Deixem refredar una mica la compota, omplim les 
crestes i les pintem amb un ou batut. Les coem al forn 
durant 15 minuts a 180 graus (fi ns que veieu que estan 
daurades). Un cop tretes del forn, les deixem refredar 
uns minuts i els hi posem una mica de canyella en pols 
per sobre.

Preparació:

Posem el salmó a coure a la planxa quan estigui ben 
calenta i el fem 2 minuts per banda. En una cassoleta a 
foc lent ens posem a preparar la salsa. En primer lloc cal 
fondre el formatge amb la llet (o crema de llet) escalfant 
al foc fi ns a obtenir una salsa cremosa. Perquè no quedin 
grumolls, et caldrà donar voltes amb una vareta.

Després d’apagar el foc, s’afegeixen la resta d’ingre-
dients (mel, mostassa a l’antiga i all) i es barreja de nou. 
No s’ha de portar a ebullició la salsa de formatge, només 
cal escalfar-la prou per facilitar  que el formatge s’estovi i 
es fongui fàcilment amb la llet. Això és important ja que, 
si la salsa estigués massa calenta, l’all es cuinaria i el seu 
sabor canviaria. Perquè la salsa quedi perfecta necessitem 
el gust de l’all cru, amb el teu toc lleugerament picant. 
Recordeu que la sal i la mostassa han de ser una cullerada 
rasa. Tasteu i rectifi queu de sal.

Col·loquem el salmó al plat i hi posem unes cullerades 
de la salsa per damunt. Ho podem decorar amb una mica 
de julivert picat. Per acabar, fem uns bocins de carbassó 
a la planxa i els posem al costat com acompanyament.

Si voleu fer una mica més de quantitat, podeu utilitzar la poma cuita per acompanyar un plat de porc o d’ànec.
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CASTELLS LLEGENDARIS  
DE LA CATALUNYA VELLA

JESÚS GUAMIS HORTET

Aquest castell fou ocupat per un rei moro fortíssim 
que tenia al seu harem vuit-centes dones. Sabedor que 
els cristians s’acostaven al castell per atacar-lo, ideà un 
procediment nou i pintoresc per a combatre’ls. Reuní tots 
els bous de la rodalia amb l’intent de bornar-los contra 
l’exèrcit cristià. El rei moro que es deia Sussa, tenia un 
general de la seva confiança que li segava l’herba per sota 
peu desitjós d’erigir-se rei i quedar-se amb l’harem. Un 
dia, va anar a veure al cabdill cristià, que es diu era el duc 
de Montcada i el previngué de la manera que seria atacat.

Els dos exèrcits es van trobar en una gran explanada 
que hi ha entre el turó de Montcada i el poble de Cer-
danyola, cap al cantó de tramuntana.

Els cristians es van apinyar tots formant un triangle 
amb els angles molt aguts , els guerrers s’atapeïren tant 
com van poder per fer impossible que cap moro ni cap 
bou poguessin passar entre soldat i soldat ni entrar dintre 
del clos format per ells.

Amb les llances i piques van esperar l’atac dels bous 
i moros, que en acostar-se als cristians veien que es 
punxaven i van recular. Aleshores els cristians caigueren 
damunt de la host mora i feren una assassinada en la qual 
moriren la major part, entre ells el propi Sussa.

El paratge on tingué lloc la batalla és conegut com 
el Pla de matabous.

El general traïdor tornà cap al castell i feu saber a les 
vuit-centes dones que havien quedat vídues i que ell 
passava a ser el rei i amo del castell i que es disposava a 
ser el marit de totes elles, si el volien com a tal.

Tot foren plors i gemecs i decidiren esperar un dia 
per determinar-se.

L’endemà mateix, feren saber al nou senyor que totes 
estaven disposades a ésser les seves mullers. Proposaren 
fer una festa per celebrar les noces. Aquella mateixa tarda 
al pati del castell van celebrar un “joc de canyes”, en el 
qual totes vuit-centes van prendre part armades cada 
una d’una canya que esgrimien i jugaven amb molta 

gràcia i enginy. Tot d’una i mentre llur nou marit i tots els 
seus estaven embadalits, van trencar les canyes pel mig, 
tragueren una llança de dins i van emprendre contra els 
moros que no van tenir temps de reaccionar i confosos 
i esmaperduts, es van deixar matar com a mosques. Un 
dels primers a morir va ser el nou rei traïdor de Sussa. 

Les dones no s’havien volgut sotmetre al nou senyor. 
Els cristians, que van saber el desgavell, se’ls van tirar a 
sobre i mataren els pocs que quedaven, donaren llibertat 
a les vuit-centes dones i es quedaren amos del castell.

També es conta que després de molts anys de tenir 
els moros el castell, van arribar a entaular una certa 
relació amb els cristians, els quals un dia es van oferir 
per a fer al pati del castell una festa cristiana que havia 
d’agradar-los molt.

Aquesta festa fou el “joc de les canyes” que van acabar 
com l’atribuït a les vuit-centes dones de Sussa.

Hi ha una altra variant que diu que al joc també uns 
bous que ensinistrats, arribada l’hora de la brega, ataca-
ren furiosament els moros i en feren un estrall.

El rei moro del Castell de Montbui amb tot i haver 
desposseït del castell, no per això perdé el domini dels 
pobles de la contrada, als quals exigia anyalment l’odiós 
tribut de cent donzelles cristianes. Vivia en un gran cova 
de Vallderrós, al terme de Riells i allí feia portar el tribut 
de les donzelles.

Un any mentre les ploroses nines i llurs guàrdies feien 
via cap a la cova passant per la vora dels alterosos cingles 
que voregen la riera, va desencadenar-se una terrible 
tempesta. Preses per la por, les pobres donzelles en passar 
per la vora del gorg, conegut avui dia com gorg de les 
cent donzelles, preferint més la mort que l’ultratge que 
els esperava, es van llançar totes cent cingle avall per 
anar a caure dintre el gorg.

Fins aquí aquesta llegenda de les nostres terres, de la 
Catalunya Vella, espero us hagi agradat.

A reveure…

Avui parlarem del Castell de Caldes de Montbui
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MOSSOS D’ESQUADRA D’ALGUAIRE 
ABANS DE LA GUERRA CIVIL

M. ANTÒNIA BARDINA ARQUÉ

Al llarg del curs de formació per a l’ingrés al Cos de 
la Policia de la Generalitat de Catalunya, a l’Escola de 
Mollet del Vallès, una de les assignatures que s’imparteix 
és la història del Cos.

Les Esquadres de Catalunya van esdevenir una de 
les policies més antigues d’Europa i la primera de l’estat 
espanyol. Fundades el 1719, al llarg dels seus tres segles 
de recorregut, han patit constants alts i baixos que su-
posaven la seua desaparició o recuperació, en funció dels 
interessos dels governs centrals i també de la Generalitat 
de Catalunya. Finalment, el 1983 amb la recuperació del 
Govern de la Generalitat, l’actual Cos de la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra s’ha desplegat per tota 
Catalunya i és actualment una policia moderna i integral 
al mateix nivell de les millors d’Europa

Com a mossa d’Esquadra, ben aviat vaig tenir curi-
ositat d’investigar si al nostre poble, Alguaire, hi hauria 
hagut algun xicot que s’hauria fet mosso d’Esquadra en 
un període històric com va ser el dels anys 30 del segle 
passat i, també, com va esdevenir la seua realitat i futur, 
quan la dictadura del general Franco acaba amb la 2a 
República i, de retruc, amb la dissolució de les Esquadres 
de Catalunya el 26 de gener de 1939.1

Preguntant a persones grans, vaig assabentar-me que, 
efectivament, a Alguaire hi van haver joves que es van 
fer mossos d’Esquadra durant els anys 30 del segle XX.

El primer de qui vaig tenir notícies va ser del Josep 
Satorra Morancho, de “Cal Donís”.

També, gràcies a la informació del seu nebot, Pere 
Espachs Guàrdia (Peret de Txelet), vaig conèixer l’exis-
tència del Manel Espachs Satorra, germà del pare del 
 

1 La dictadura del General Primo de Rivera havia recuperat el cos 
de Mossos d’Esquadra el 1923, únicament per vigilar el Palau de 
la Diputació de Barcelona, actual seu de la Generalitat de Catalu-
nya, a la Plaça Sant Jaume. Sovint es confon els mossos amb els 
“guàrdies d’assalt”. Aquest era un altre cos, encarregat de l’ordre 
públic, coetani dels mossos, però d’àmbit estatal.

Peret, resident a Sant Pere de Ribes (Garraf), població on 
va viure fins la seva mort.2

Un altre mosso de qui em parlava mon pare era el Joan 
Roig Usall, de cal Peralta, pare del Josep i la Montserrat 
Roig Espachs, Montserrat de l’Amada.

El 2001, gràcies al llibre de vivències del mosso 
de la República Pau Ruestes, vaig poder aconseguir el 
llistat de tots els mossos que, l’any 1938, formaven la 
plantilla del Cos. Els companys del Grup de Recerca i 
Recreació Històrica del Cos de Mossos d’Esquadra em 
van confirmar que, en aquests anys, principalment els 
de la República, el gruix de mossos era de procedència 
ponentina. Malauradament als arxius no s’esmenten les 
poblacions d’origen d’aquests mossos.

En revisar els cognoms del llistat i investigant els pocs 
arxius de què es disposa, he pogut esbrinar que, del 
nostre poble també van ser mossos:

• Els germans Sadurní i el Faust Montserrat Balles-
té, de cal Bescans.

• El Salvador Oliva Gonzàlez, de cal Falta, germà 
de la Inès i del Joan i oncle de la Teresina Comella 
Oliva, casada amb el Placer.

• El Joan Roig Usall, germà gran del citat Josep de 
cal Peralta.

• En darrer lloc, el Mariano Hospital Vendrell, 
cunyat de la Ramona Morguí Jofre i oncle de la 
Dolores, la Ramona i el Manel Hospital Morguí.

La decisió de fer-se mosso possibilitava la promoció 
personal en una professió ben diferent de la dels orígens 
familiars de tots ells, principalment cabalers, ja fossin 
pagesos o obrers. No obstant eren persones amb un 
bagatge important quant a instrucció cultural, en uns  
 

2 A la revista “L’Altaveu de Ribes” (pp. 6-9), podeu trobar un 
article que parla del Manel Espachs Satorra, dels seus anys de mosso 
d’Esquadra i com a masover de la masia Capdet de Sant Pere de 
Ribes: http://www.laltaveu.com/assets/altr33.pdf
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anys en què l’analfabetisme era la tònica general d’ho-
mes i dones.

En esclatar la Guerra Civil, el Cos de Mossos d’Es-
quadra es va mantenir lleial al govern de la Generalitat 
fins al final de la contesa. Amb la victòria del cop d’estat 
del general Francisco Franco, el cos va ser dissolt i els 
mossos van patir represàlies (la majoria van ser internats 
en penals i centres penitenciaris). Represaliats per haver 
estat fidels al govern legítim. 

Tots van refer la seva vida, però la majoria es van 
establir fora d’Alguaire.

• El Manel Espachs Satorra, com hem dit, a Sant 
Pere de Ribes

• Els germans Sadurní i Faust Montserrat Ballesté a 
Lleida

• El Salvador Oliva Gonzàlez i el Joan Roig Usall a 
Barcelona

• El Mariano Hospital Vendrell també a la zona de 
Barcelona (?)

A Alguaire van retornar el Josep Satorra Morancho i 
el Josep Roig Usall.

El record dels anys viscuts al Cos de Mossos d’Esqua-
dra va quedar únicament en la memòria dels familiars 

i de la gent de la seva generació. La llarga dictadura va 
forçar el silenci d’unes vides especials.

Serà la meva intenció escriure les poques o moltes 
dades biogràfiques d’aquestes persones per deixar-ne 
constància escrita i perquè les generacions més joves 
coneguin la història dels primers mossos d’Esquadra fills 
d’Alguaire.

Actualment, la Policia de la Generalitat – Mossos d’Es-
quadra compta amb el “Grup de Recerca i Recreació 
Històrica” equip d’efectius d’aquest cos que, des de fa 
uns quants anys, s’encarreguen d’estudiar la història del 
cos i recopilar documents i material que encara es troben 
disseminats per tot el territori de Catalunya i també als 
arxius espanyols.

Una altra activitat ben poc coneguda del grup és la 
“recreació històrica”. Es tracta de recuperar els vestuaris, 
armament i complements de les diferents uniformitats del 
Mossos al llarg de la seva història. El grup de mossos que 
en formen part, en dies de lliure disposició, participen en 
esdeveniments festius i institucionals de caràcter històrics 
i públics en els quals, tots els participants es vesteixen 
i aporten aquest material recuperat, com per exemple 
les recreacions de la Guerra de la Independència o de 
la Guerra Civil.

Grup de Recreació Històrica, vestits amb la uniformitat de principis del segle XIX. Font: Facebook.
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JOSEP SATORRA MORANCHO, 
ALGUAIRENC, MOSSO D’ESQUADRA 

DE PRIMERA I ESCORTA 
PRESIDENCIAL (1931-1939)

M. ANTÒNIA BARDINA ARQUÉ

Aquest escrit que teniu 
a les vostres mans pretén 
aportar un resum de la 
vida i professió d’un mosso 
d’Esquadra dels anys de la 
República, fill d’Alguaire.

Aquest mosso va ser el 
Josep Satorra Morancho, 
de cal Donís, que, gràcies 
als records, documents i 
fotografies que conserva 
el seu fill Joan Satorra 
Sucarrats, ha fet possible 
difondre la seua histò-
ria a aquelles persones 
d’Alguaire que no n’eren 
coneixedores.

Fa aproximadament 
mig any vaig posar-me en 
contacte amb el Joan Sa-
torra Sucarrats, fill del Jo-
sep Satorra Morancho per 
demanar-li si el Grup de 
Recerca Històrica del Cos 
de Mossos d’Esquadra 
podia entrevistar-se amb 
ell per recollir el testimoni 
de la història professional 
del seu pare. La pandèmia va endarrerir aquesta troba-
da però quan ha esdevingut, hem pogut comprovar 
la importància del material amb què compta el Joan i 
l’interessant recorregut vital del seu pare Josep.

El Josep Satorra Morancho neix el 7 d’abril de 1900. 
És fill del Joan Satorra Llasera i de l’Antònia Morancho 
Farreny. La casa pairal es al carrer del Pati, 53. El Josep té 
un germà més petit, el Pere, que es casarà amb la Maria 
Oliva Bergés (Maria de la Tonya).

Entre 1925 i 1930, abans d’ingressar al Cos de les 
Esquadres de Catalunya, trobem el Josep fora d’Alguai-
re, treballant de jornaler en una bòvila a Sant Fruitós de 
Bages (Barcelona).

Allí coneix la que serà la seua esposa, la Ramona 
Sucarrats Gualdo, nascuda a Cardona, vídua amb dos 
fills d’entre 10 i 15 anys, el Ramon i la Maria Gassó Su-
carrats. Amb la Ramona Sucarrats tindran un altre fill, el 
Joan (n. el 1931).

Cartilla professional del Josep Satorra, com a mosso de 2a, amb la data d’ingrés al cos.
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Aquests mateix any 1931 el Josep es presenta a la 
convocatòria de la Generalitat per ingressar al “Cos de 
les Esquadres de Catalunya”. L’1 de novembre, el Josep 
Satorra Morancho és nomenat mosso d’Esquadra de 
segona i destinat al destacament de Molins de Rei.

Dos anys després, el 1933, el traslladen al post de 
Cervelló on farà les funcions de responsable d’escamot. 
A Cervelló roman fins el 1936 quan, arran del cop d’es-
tat del general Franco, esclata la guerra i bona part dels 
mossos són traslladats a Barcelona, a defensar el govern 
de la Generalitat.

A la capital de Catalunya el Josep i la família s’instal-
len en un habitatge al carrer del Call, a prop del Palau 
de la Generalitat, on el Josep desenvolupa el seu servei. 

El fillastre Ramon Gassó, amb només 21 anys, s’allista 
a files de l’exercit de la República.

Quan es trenca el front de l’Ebre les tropes franquistes 
avancen cap a Barcelona. Malgrat la declaració de neutra-
litat de les potències europees, els colpistes reben ajuda 
de l’aviació italiana i alemanya. Des del gener de 1938, 
la capital catalana pateix més de 190 bombardejos que 
provoquen prop de 3.000 víctimes mortals.

El fill del Josep, el Joan, que té uns 7 anys, recorda 
com en un d’aquests bombardejos, el seu pare el va anar 
a buscar a casa, el va agafar en braços i, embolcallant-lo 
amb la capa de l’uniforme de mosso, el va baixar a un 
refugi. Aquest refugi era el del Palau de la Generalitat 
que, un cop els franquistes ocupen Barcelona serà tapiat.1

Amb els nacionals a les portes de Barcelona, el Josep 
envia la família cap a França. La Ramona, i els fills Maria  
i Joan arriben fins al poble de Montpezat, entre Mont-
peller i Nimes.

El Josep, el 1938 havia ascendit al grau de mosso de 
1a (categoria de caporal actual) i el 18 d’octubre del 
mateix any s’integra a l’escorta presidencial, grup de 
mossos encarregats d’acompanyar i protegir el president 
de la Generalitat.

1 Del refugi del Palau de la Generalitat se’n coneixia l’existència 
però no va ser fins el 2016 que la Unitat de Subsòl dels Mossos, 
juntament amb estudiosos de l’arqueologia urbana, van poder 
accedir al refugi i es va recuperar per a la ciutat de Barcelona un 
element singular de la història de la guerra civil. Podeu saber-ne 
més a l’enllaç: https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/noti-
cia_refugi_antiaeri.html

Grup de mossos, possiblement al post de Cervelló. El Josep és el 1r plantat de la dreta.
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Com a responsable d’escamot comandarà un dels 
combois de camions que, des de diferents punts de 
Catalunya, traslladaran l’or de la República cap a França. 
Es van jugar la vida en el trajecte per la possibilitat de 
ser bombardejats per l’aviació alemanya o italiana que 
donava suport a l‘exèrcit nacional. En arribar a la fron-
tera francesa, militars de la República els van comissar la 
valuosa càrrega que, amb tant de zel i responsabilitat, 
havien protegit els mossos (d’aquest or mai més se’n va 
saber res).

Quan els governs de l’Estat espanyol i de la Generali-
tat passen a França, el Josep, juntament amb els mossos 
que formaven l’escorta presidencial seran internats a 
Argelès-sur-Mer (Argelers de la Marenda), un dels camps 
de concentració del govern col·laboracionista francès 
de Vichy. A Argelès van morir de gana, fred i malalties 
infinitat de persones republicanes que esperaven acollida 
i protecció del país veí.

Per sort, els comandaments del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per la seva condició de policia de la Generalitat, 
van aconseguir d’alliberar els efectius del camp.

El Josep es pot reunir, a Montpezat, amb la Ramona, la 
Maria i el Joan. El fillastre Ramon va ser capturat a França 
i lliurat a la Gestapo. Entre els anys 1940 i 45 el Ramon 
serà presoner al camp de concentració de Mauthausen–
Gusen (Àustria). Va ser dels pocs que en va sortir viu.2

Finalment el Josep, la Ramona, la Maria i el Joan re-
tornen a Alguaire en un moment dur de postguerra. En 
unes condicions molt precàries s’instal·len a l’anomenada 
“Quadra de la Seca”, al carrer del Calvari, 25 (al Joan se’l 
coneix al poble per aquest lloc: “el Joan de la Quadra”).

Gràcies als bons informes que d’ell dona l’alcalde en 
aquell moment, el Sr. Sebastià Giró Arjó, el Josep no va 
patir represàlies per part del govern franquista (altres 
mossos d’Esquadra sí que seran empresonats a penals 
espanyols).

Durant molts anys, fins la seva jubilació, el Josep 
treballarà a la bòvila dels germans Miquel i Fernando 
Gruas Bañeres.

2 Jordi Algué Sala @jordials (24 Sep 2020) 
Ramon Gassó Sucarrats. Cardona, 1915. Marxà milicià al front, 

s’exilià i fou internat a Barcarès. S’integrà a una CTE i fou detingut 
el 22 de juny de 1940. Deportat a Mauthausen–Gusen (desembre 
de 1940), fou alliberat el 1945. Morí el 2012 a Blagnac (Tolosa). 
El Memorial Democràtic i l’Ajuntament de Cardona han instal·lat 
una llamborda “stolpersteine” davant del número 25 del carrer 
Major, on va residir el Ramon Gassó Sucarrats.

Amb esforç i estalvi, la família construeixen una casa 
al carrer Lladonosa Pujol on, actualment, resideix el seu 
fill Joan amb la seva esposa Rosario. El Josep, en la seva 
vellesa, compartirà la il·lusió dels seus tres nets, la Roser, 
el Joan Ramon i el Gerard.

El Josep va morir el 27 de novembre de 1983. La seva 
esposa Ramona havia mort anys abans, el 1965.

El meu record del Josep, en passar pel carrer Lladonosa 
Pujol, és la imatge d’un home assegut davant de casa, 
sempre amb un diari o llibre de lectura a les mans.

Gràcies al material que conserva el Joan Satorra po-
dem aportar una imatge gràfica de la vida professional 
del seu pare Josep Satorra Morancho, mosso d’Esquadra 
de 1a i escorta presidencial.

El Josep a Barcelona, amb un fusell. Porta la uniformitat,  
de roba més precària, que va facilitat la Generalitat  

durant el temps de guerra.
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L’ENTORN NATURAL D’ALGUAIRE,  
UN TRESOR QUE CAL PROTEGIR

DANIEL SANCHIS MORALES

Molts de nosaltres aprofitem la primavera i l’estiu per 
sortir més sovint pel poble i els seus voltants. Ho fem 
amb la família, els amics, les mascotes, per passejar, en 
moto, en bici, corrent… Són estones molt agradables. 
Sovint, quan tornem, recordem que hem saludat a algú 
a qui feia temps que no vèiem, o que collien tal o qual 
parcel·la i recordem també si feia massa calor o corria 
un airet agradable. En canvi, segurament ens ha passat 
desapercebut si ens hem creuat amb moltes flors, fins i 
tot si hem vist alguna... ja no diguem si hem vist algun 
animaló a més dels conills que salten a amagar-se al 
nostre pas. Tampoc no sabríem dir si hem sentit cantar 
algun ocell, al marge dels estols d’orenetes i falciots que 
criden sobrevolant el poble, o si hem vist algun ocell 
volant per sobre de la nostra mirada centrada en els 
companys de passejada, la mascota o la roca que hem 
d’esquivar mentre practiquem algun esport. 

Aquesta primavera vaig començar a fer la passejada 
de tarda amb una altra perspectiva: posar consciència 
en la biodiversitat del lloc on visc. Com a biòleg, sempre 
m’ha agradat conèixer amb quins sers vius comparteixo 
el moment. Per això, entre abril i agost, he anat alternant 
caminades pel camí que voreja el canal de Catalunya-
Aragó, entre aproximadament la Unilla i la carretera d’Al-
macelles, i pel camí que serpenteja enganxat a la serra, a 
l’alçada del canal de Sant Jaume, iniciant-lo als pins del 
Pallera en direcció a Almenar. Tots dos circuits, d’uns dos 
o tres kilòmetres entre anar i tornar, són de caracterís-
tiques ben diferents. El que he descobert, en quant a la 

riquesa de vida que habita aquests indrets, m’ha deixat 
bocabadat i ho volia compartir amb vosaltres.

Tant sols pel que fa a la passejada a la vora del canal 
de Catalunya-Aragó, d’uns 2 kilòmetres de llarg, he po-
gut observar i identificar 120 espècies de plantes, 127 
espècies d’insectes i aràcnids, 49 espècies d’ocells, a més 
d’alguns cargols, rèptils i amfibis, i algun mamífer. En 
total, al llarg de les meves passejades d’una o dues hores 
cada una entre abril i agost, m’he creuat amb unes 300 
espècies diferents d’éssers vius en 2 kilòmetres! 

Moltes de les, segurament, més de 300 espècies que 
habiten o creuen en algun moment aquest tram del canal 
s’han anat succeint al llarg dels 5 mesos, explicant una 
història. Aquesta història natural desperta de l’hivern amb 
els primers brots verds als àlbers, pollancres i ailants (es-
pècie invasora), així com gramínies, com ara la traiguera, 
diversos broms i l’ordi de gos; amb algunes papallones, 
com la blanca de la col, la safranera, l’aurora i la blaveta 
comuna volant entre les primeres flors del lliri de Sant 
Pere, els colís, panigrocs i lletereses, i els escarabats del 
sudari, escarabats tous i escarabats del gènere Mylabris 
libant el seu nèctar. L’ambient d’aquests primers mo-
ments se satura amb els cants incessants de calàndries, 
rossinyols, oriols i bosquetes, i el vol rasant de les arpe-
lles que hi habiten tot l’any. Poc després, la història es 
continua amb una explosió de diversitat vegetal i animal 
entre el maig i inicis de juliol on a cada pas vas fent volar 
papallones de més de 15 espècies diferents, saltamartins, 
desenes d’espècies d’escarabats, xinxes i abelles de dife-
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rents formes i colors que es mouen de flor en flor, entre 
fins a 9 espècies diferents de cards, predominant el card 
panical com a font d’aliment d’insectes, i diversitat de 
flors de plantes grans i conspícues com el trepó femella 
o la bracera, o bé petites i amagades com l’abellera (una 
orquídia!). Cada dia podem descobrir una nova flor, un 
nou insecte i creuar-nos amb la sorpresa d’un ocell que 
travessa el cel damunt dels nostres caps, com els milans 
reial i negre, un àguila calçada, joves d’aligot, xoriguer 
o d’arpella que comencen a reconèixer els seus dominis. 
Aviat, ens adonem que els rossinyols ja no canten tant 
i els oriols es persegueixen en silenci. La història va arri-
bant a la seva fi a mesura que prenem consciència que 
ja fa dies que no veiem cap migradora dels cards, una 
papallona que era la primera en venir a dir bona tarda 
a l’abril, que la diversitat de flors es va reduint, tot i que 
llueixen espectaculars les flors blaves punxegudes del 
cardet de sang, floreixen el fenoll i la pastanaga borda i 
s’omplen branques i tiges amb fins a 5 espècies diferents 
de libèl·lules. La calor ja fa dies que és sufocant i aleshores, 
cap a mitjans d’agost comencem a veure que totes les 
orenetes, falciots i abellerols ens passen pel damunt del 
cap en direcció Sud, marxen ja cap a l’Àfrica i, amb una 
mica de sort, ensopeguem algun rapinyaire de passa, 
com ara, fins i tot, una enorme àguila pescadora!

Aquest indret del nostre municipi, tot i que inicia el seu 
descans cap al setembre i es buida de tanta vida i diver-
sitat, acull noves espècies que hi passaran l’hivern, com 
un estol de fredelugues que sempre ens visita, esmerles, 

tords, pinsans i pit roigs, de forma que també els mesos 
més freds segueix sent interessant donar-hi un volt.

Altres trajectes ben delimitats com una passejada pel 
bosc del riu Noguera Ribagorçana al seu pas pel munici-
pi, el trajecte vorejant el canal de Pinyana, el circuit que 
tot partint de l’ermita del Merli ens porta fins al Sagrat 
Cor vorejant la petita bassa de reg de pujada cap al di-
pòsit, i el sender a mitja alçada de la serra cap a Tabac, 
ens permeten gaudir d’una diversitat d’éssers vius que 
comparteixen el territori amb nosaltres i que molts de 
nosaltres no podíem imaginar. Penso que l’observació i 
el coneixement d’aquests éssers vius aporta gran valor al 
nostre moment d’esbarjo. Moltes espècies són comunes 
a diversos indrets, però d’altres només les trobem a un 
itinerari particular, el que fa més interessant el trajecte. 
Per això, la diversitat dels entorns naturals del nostre 
poble i la seva riquesa en vida són tresors que val la pena 
conèixer, valorar i protegir.

Algunes plantes: Lliri de Sant Pere, una de les pri-
meres flors; abellera, una orquídia; all de colobra, amb 
els estams sobresortint com a petites serps; oriola, una 
centàurea, i ensopeguera, una de les flors més tardanes. 
És interessant i divertit aprendre el nom popular de les es-
pècies ja que moltes plantes reben noms relacionats amb 
l’època en que floreixen, la forma, alguna propietat ...

Alguns insectes: Papallones de la família de les licenes 
com la blaveta de la trepadella, la blaveta comuna, la 
blaveta lluent, la blaveta del pèsol i la blaveta de l’heura 
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formen part de les més de 15 espècies de lepidòpters 
diürns que podem trobar passejant per la ruta del canal. 
L’escarbat Acmaeodera pulchra és present només a la 
península i el Marroc (la nostra és una de les poques ob-
servacions citades a Catalunya) i el diabló de les malves, 
amb la seva forma d’ós formiguer en miniatura. Aquestes 
són unes poques de les més de 120 espècies d’insectes 
que habiten el canal i els seus voltants.

Alguns ocells: L’àguila pescadora, vista sobrevolant 

el canal durant el seu pas de tardor a mitjans d’agost; el 
xoriguer comú, habitant permanent de la zona; el mos-
quiter, que salta de branca en branca buscant insectes; un 
jove de capsigrany nascut aquí; l’aligot comú sobrevola 
el seu terreny de caça, i una xivitona, limícola força comú 
a canals i basses de reg.

Apps d’identificació emprades: PlantNet, BirdNet, 
iNaturalist.
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LA FIRA DE LA FIGA A ALGUAIRE

És temps de figues i Alguaire es vesteix de festa. Setembre és un mes molt actiu al municipi, ja que la majoria de les activitats que
organitza el poble, inclosa la festa major de tardor, es fan durant aquest mes.

La trobada de veïns i cassoles, la festa de la Mare de Déu del Merli, la Festa Major i la Fira de la Figa omplen els caps de setmana de
setembre i la localitat acull visitants d’arreu de la comarca i del país.

En concret, els dies 18 de setembre les figues tenen el protagonisme. La regió d’Alguaire és ideal pel cultiu d’aquest fruit i mostra a partir
d’exposicions i activitats aquest producte típic a la Fira de la Figa, amb una àmplia oferta lúdica per famílies i públic en general.

El poble de la figa per excel·lència té fins i tot una varietat pròpia: la “dama violeta d’Alguaire”, apreciada per la seva grandària i el color
vermell intens de l’interior.

Tal com diu l’expressió: “són figues d’un altre paner”, així que no t’ho pensis més i prova-les en un cap de setmana cultural i gastronòmic
com no hi ha altres.

La Fira de la Figa, que es celebra cada dos anys, a banda de gastronòmica, és també comercial. Així doncs, la figa es veu acompanyada
de material agrícola i comerç en general, concursos de pintura ràpida, espai infantil i jornades professionals de difusió agrària.

Les figues són un element importantíssim per la població alguairenca i l’excusa perfecta per traure a la llum el potencial productiu i
comercial del poble.

LA FIRA DE LA FIGA D’ALGUAIRE
Turisme Catalunya > Agenda > Segrià > La Fira de la Figa d’Alguaire
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Plaça Església, 21 · 25125 Alguaire
Tel. 973 75 60 06 · Fax. 973 75 68 37

ajuntament@alguaire.cat
www.alguaire.cat
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