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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: Norma Soldevila.

NOTA DE LA REDACCIÓ

Aquesta és l ’ edició 88 de la revista local Cercavila. 

Esperem que aquestes festes siguin el 
més celebrades 

possible, amb les mesures de seguretat correspone
nts, 

tot sembla que comença a estabilitzar-se.

Molt bones festes!
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RACÓ POÈTIC

EN RECORD DE L’ANTONIO DOMINGO SERRAMONA
Ja ens arriba l’hivern, s’escurça el dia i és fa llarga la nit, amb el fred, tot convida al recolliment. Al padrí An-

tonio li agradava estar-se darrere el sol, prop de la caloreta, era molt fredolic. Amb el seu ordinador, allí entre 
llibres i escrits, redactava els seus poemes. Compartim amb tots vosaltres alguns d’aquests, Molt Bones Festes!

MARIA LLOVERA OCAÑA

NOCTURN
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Mentre al cel la lluna lentament,
molt lentament declina

l’humil Antoni, l’enamorat fervent
polsa la mandolina

i fixos els ulls en el florit balcó
que enquadra la glicina

entre sospirs canta l’ardent passió
que sent per la Colombina.

El rossinyol li va responent
com una veu divina

i el vell desmai, dolgut del seu turment
amb compassió s’inclina

s’obre el balcó, una ombra
sense brogit, aparta la cortina

és l’arlequí que diu: Molt Santa Nit
de part de la Colombina.

SERENATA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

És nit fosca i ben fosca
petita, bonica

tot calla, tot dorm
abans no apunti entre els arbres

la lluna, la bruna
que ho descobreix tot.
Obre aquesta finestra

poc a poc, sense remor
que vull dir-te una cosa
que no goso a ple sol.

Obre aquesta finestra
petita, bonica,

no tinguis temor
no hi ha qui ho vegi

la lluna, la bruna
estem ben bé sols.
Afanya’t a obrir-la
mentre és ben fosc

que vull dir-te una cosa
que no goso a ple sol

que vull dir-te una cosa
petita, bonica.

Que sé només jo
i no vull que la senti

la lluna, la bruna
que es burla de tot.

És la cosa que guardo
més secreta dins del meu cor,

un secret que no goso
dir-te mai a ple sol.

Però avui que és nit fosca
petita, bonica

i estem sols tots dos
avui sí!, més ja apunta

la lluna importuna
i et besa en el front

qui com ella i sens dir-ho
pogués fer-te un petó
vet a qui que no goso

dir-te mai a ple sol.
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Tengo mientras escribo
dos relojes: es bien cierto
que si el uno es reloj vivo
es el otro, reloj muerto.

Cada cual tiene su nombre
y son hermosos los dos:

el uno es obra del hombre,
el otro es obra de dios.

Corren ambos sin demora
y son hijos de la ciencia:

uno señala la hora
pero el otro la existencia.
Bellos son, nadie lo niega

bellos son de ilusión.
El uno es reloj omega;
y el otro reloj-corazón.

Cuando lo siento latir
y (lo siento cuando quiero)

suelo siempre repetir:
¿cuál se parará el primero

si el omega se detiene
diciendo: “no puedo andar”,

maestros el arte tiene,
que le pueden enseñar.

Más si el corazón se para,
y dice: “esto se acabó”

¡su muerte ya es cosa clara!
y ¿cómo lo hago para andar yo?
y ¿por qué me han de alarmar

sus ejes estropeados
si hay quien pueda echar a andar

los corazones parados?
Y lo hay: día vendrá

en que a despecho del arte
en mi corazón se irá

cada pieza por su parte,
pero si el alma que dio
la vida al reloj gastado

supo amar al que le amó
y aborrecer el pecado, 

verá al artista omnisciente
maestro en arte de amar
colocar muy fácilmente,
cada rueda en su lugar.

Y, al imperio de la ciencia,
verá que empieza a latir
sembrando la existencia

sin peligro de morir.
Y acabará de entender

que al que ama y al que ruega
más fácil es comprender
el corazón que el omega.

LOS DOS RELOJES
M. GLÒRIA NADAL

EL MAR
M. GLÒRIA NADAL

¡Qué suerte que yo lo vea,
el mar azul plateado

de espuma encaracolado
cuando sube la marea!

¡Qué suerte tenerlo cerca!
y pasear por la orilla descalza,

andar por la playa
observando la bahía.

De este Gijón que yo quiero
que nunca imaginaria

contemplar tanta belleza
juntando el agua y la tierra

de esta villa marinera.
En la senda del vivir

lo importante es caminar
que en la vida es anhelar 
más bello que conseguir.
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TABA D’ARRENDAMENT DE LES TERRES 
I EL MOLÍ DEL CONVENT AL 1814 (II de II)

VICENT LLADONOSA GIRÓ

Continuem amb les condicions de la taba del Monestir 
d’Alguaire de 1814:

19 It. Sapia dit Arrendatari que será de sa obligació 
fer celebrár una Misa cada mes en la Capella del Merli, 
aplicadora per las difuntas Religiosas qe están enterradas 
en dita Yglesia, com y y també lo haber de fer cremár con-
tinuament la Llantia de Nª Sª, y las de los altres dos Altáres 
en los dias de festa.

20 It sapia dit Arrendatari, que deurá pagár ames del 
preu del Arrendament, dinou lliuras Barcelonesas annuales, 
á la Ciutat de Lleyda per lo drét de Sequiatge.

It: Al Assesór del Monastir que nombrarán las Señora 
Priora y Comunitat, deu lliuras també annuals:

It Al Asequié, quatre sous per cada vegada que anirá 
per cosas de la Asequia. segons lo Capitulát en la Concor-
dia fi rmada entre dita Ciutát de Lleyda, y lo Monastir; de 
quals pagos á la fi  del Arrendamt, deurá entregár á la dita 
Sª Priora y Comunitá, los corresponents recivos justifi catius 
de la efectiva paga.

21 It. Sapia dit Arrendatari: Que al temps de Batrer, y en 
lo de Segár los Canems deurá tenir cada un any, un home 
destinat en lo Poble de la Portella, per delmár los grans y 
fruits de dit Poble y Terme.

22 It. Sapia dit Arrendatari, qe amés del preu del Ar-
rendamt, quedará á son carrech lo Nové Decimal, ó de les 
Delmes, imposát per lo Sor Rey.

23 It. Sapia lo mateix arrendatari, que ames del preu 
oferirá, deurá subministrár y entregár al Vicari perpetuo de 
Alguayre durant lo beneplacit de dita Sª Priora y Comuni-
tat, tot lo Oli se necesitia per la lluminació de la Llantia del 
Santissim Sagramt de la Iglesia de dita Vila, com y també la 
Cera per les funsions Parroquials qe de present contribuihei-
xen graciosament la dita Sª y Monastir al exptresát Vicari, 
advertin peró que se reserva la mateixa Priora y Monastir, 
la facultát de concedir á dir Arrendatari, la percepció y 
cobro de los Censos de las terras qe per dit Vicari perpetuo 
se cultivan en lo Molí de Vilanova del Segriá.

24 It. Sapia lo Arrendatari qe será facultatiu á dita M.Y. 

Priora, y Comunitát en tots los tres referits anys del present 
Arrendament, y en cada un de ells, lo determinár si voldrán 
cobrár part del preu del mateix Arrendament ab fruits, ó 
ab diners, y per lo cás que ditas Sras determinasen cobrár 
ab fruits, deurá dit Arrendatari entregár en Alguayre á la 
mateixa Sª Priora y Comunitát, ó á son Procuradór, aquells 
fruits bons, y revedors qe serán equivalents á aquella part de 
preu, que haurán determinat cobrár ab fruits, quales fruits 
en dit cás, se contarán á rahó de la estima ó preu corrent, 
que los grans y fruits de igual especia, tindrán en los Mercáts 
de la ciutát de Lleyda, á sabér lo Blát, y demés grans de 
aresta, de Juliol á Agost; las Mongetas ó fasols, blat de moro, 
y lo vi per tot lo mes de Octubre, y lo Oli per tot lo mes de 
Janer, de aquell, ó de aquells anys respective que ditas Sas 
haurant resólt cobrár ab fruits. En qual cás dels mateixos 
fruits deurá entregár en los referits Mesos, y en dita Vila 
de Alguayre, com se ha dit, aquellas parts ó porcions que 
eligirán la mateixa I. Priora y el Monastir, ó son Pror, fi ns á 
fér á aquella part del preu que ditas Sras aurant resolt cobrár 
ab tals fruits; essent de la obligació de ditas Sras si voldrán 
cobrár ab fruits avisán lo Arrendatari dos mesos antes de 
caurer la paga, prevenint peró que en cás no determinian 
ditas nobles Sras cobrár la sobredita. á part ab tals fruits en 
tal cás deurán dita Arrendataris satisfer aquell ab moneda 
metalica de or ó plata, sonant y corrent en Barcelona, y no 
ab Vales Reals, debent renunciar en lo Acte de Arrendament, 
fi rmadors á qualsevol Cedula ó Decret Rl y á qualsevol altre 
dret que pugues afavorirlos per no cumplir al dit pago, del 
mateix modo que á dalt queda expresát, qual preu en tal cás 
deurán pagarlo en la forma seguent: en lo primer, y corrent 
any, en tres iguals plazos, lo primer lo dia 15 del corrent 
mes en esta Ciutat, y en mans de les Sras Proras otorgants: 
lo segon en Barcelona lo dia 1 de Novembre prop vinent, y 
lo tercer en la mateixa Ciutat en lo dia 1 de febrer de 1815: 
y per los restants dos seguents anys en la mateixa Barna, 
y en dos iguals plazos per quiscun, essent lo primer lo dia 
1 de Maitg y lo segont lo 1 de Novembre de 1815, y per lo 
tercer, y ultim en iguals dies de 1816.

It y fi nalment sapia dit arrendatari que ames del preu 
del pnt Arrendamt deurá pagár los gastos y corresponents 
Salaris de est Arrendamt á P. de T. Notari Rl Colegial y de 
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Numº de la pnt Ciutát de Lleyda; debent entregár a dita 
Veneranda Priora y Comunitát, una copia autentica del 
referit Acte, ab tots los demés requisits necessaris.

Y ab dits pactes y no sens ells, diga hi qui dirá voldrá 
ab.................plasos que al que mes preu oferirá ab dit modo 
a aquell se fará dir arrendament com la oferta ........a ditas 
Priiora y comunitat. Señora.........2

L’amic historiador i col·laborador del Cercavila, Pere 
Terrado, m’ha informat que el molí fariner del monestir 
era situat a la partida del Molí; baixant pel camí del Molí, 
un cop passat el pont de la séquia o Canal de Pinyana, a 
mà dreta. És un edifi ci de planta baixa, estret i llarg que 
sembla que és habitat, però el molí ja no hi és.

També l’amic i historiador Josep Forns d’Almenar 
m’ha passat la foto de la fi gura 1 que correspon al lloc 
on havia estat situat el molí fariner de la Priora i Convent 
d’Alguaire.

A la foto de la fi gura 1 s’hi veu el darrere de l’edifi ci 
actual, feta des del tram anomenat séquia nova, del canal 
de Pinyana. El camí que s’ha indicat anteriorment, és per 
accedir des d’Alguaire a l’entrada de la fi nca, passant 
pel tram de la séquia vella que és la que portava l’aigua 
al molí.

El Josep Forns també disposa de les fotos on estaven 
situats els molins del Monestir a Vilanova del Segrià i 
Torrefarrera, i que podem veure a les fi gures 2 i 3, res-
pectivament.

El Josep ens diu que el molí de Vilanova del Segrià de la 
fi gura 2, conegut vulgarment com Molinot, va pertànyer 
a les monges de Sant Joan de Jerusalem d’Alguaire. Fou 
molí fariner, fàbrica de teixits, central elèctrica i fàbrica 
de lleixius.

Sobre la fi gura 3 ens diu que la imatge és de Torrefar-
rera. L’edifi ci també va pertànyer al gran prior de l’Ordre 
de Jerusalem, tot i que, creu que no estava integrat a 
la baronia d’Alguaire, punt que s’hauria de comprovar. 
Fou molí fariner, paperer i a fi nals del segle XIX allotjà 
la “Sociedad Eléctrica de Lérida” que assortí la ciutat de 
corrent elèctric.

Figura 3 Llloc on estava el molí del Monestir a Torrefarrera3)

2 Arxiu Diocesà de Lleida. 1805 Pliego de condiciones para el 
arrendamiento de rentas. Primicias, diezmos, etc. del Convento 
de S. Juan de Alguaire. Signatura 6/211.

3 Fotos cedides per Josep Forns d’Almenar.

Figura 1. Lloc on havia estat el molí del Monestir d’Alguaire3

Figura 2 Lloc del molí del Monestir a Vilanova del Segrià3)
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DONA JERÒNIMA DE GORT, 
PRIORA QUE FOU DEL 

MONESTIR DE SANTA MARIA 
D’ALGUAIRE (II)

PERE TERRADO TERRADO

Comencem aquesta segona part, amb l’etimologia 
del mot <gort> forma dialectal de ‘gord’. Segons Joan 
Coromines (DECLC, 1984, pàg. 565-566), que hi dedica 
prop d’una pàgina i mitja, sobre el qual diu: “GORD, 
un adjectiu molt dialectal en català, estrany moderna-
ment a l’ús de la gran majoria del territori, que en unes 
comarques signifi ca ‘dur’, en altres ‘grosser’, en altres 
‘corpulent, gras’”, el mot prové del llatí GURDUS AMB EL 
SIGNIFICAT DE ‘ESMUSSAT, OBTÚS’ I ’BABAU, TOIX’, EL QUAL TAMBÉ 
HERETAREN L’ITALIÀ, EL CASTELLÀ, PORTUGUÈS, ETC.

El (DCVB, 1980, tom VI, pàg. 338) li dona la mateixa 
etimologia i un dels paràgrafs diu: “Gord (escrit sovint 
Gort) llinatge existent a Barcelona, Albagés, Arbeca, 
València, Alcoi, etc.”

El cognom Gort, segons l’(IDESCAT), l’any 2020 hi 
havia a Catalunya 182 persones que el tenien com a 
primer cognom, el 0,02%, i de segon cognom el tenien 
139 persones, també un 0,02%. Amb la grafi a Gord, 
no n’hi apareix cap, però si altres derivats com: Gordó, 
Gordi, Gordo, etc.

A més de la priora Na Jerònima, el llinatge Gort, també 
estava vinculat a l’orde hospitaler, en el qual diversos 
personatges d’aquesta família hi tingueren càrrecs im-
portants com és el de Gabriel Gort, que era comanador 
de Tortosa l’any 1567 (Miret i Sans, 1910, pàg. 529). 

També trobem el cognom Gort quan el dia 6-5-1661 
el gran prior fra Miquel de Torrelles i Sentmenat, visità 
la comanda de Passanant, de la qual, el procurador del 
Comanador l’informà que el delme pertanyia al Comana-
dor i al Castlà, que aleshores eren els hereus de Francesc 
Gort, de Lleida. El delme es pagava a la tretzena, és a dir 
de cada tretze parts, una per al Comanador. Emperò, el 
delme del safrà era de cada 36 parts, tres per als senyors 
i les altres per al pagès. El forn era del Comanador, amb 
obligació dels habitants de coure-hi el pa, pagant-ne un 
de cada 24. La carnisseria i la taverna eren del Comú i 

no pagaven res. Hi havia el castell que era del comana-
dor però estava enderrocat del qual nomes restava una 
estança que servia de botiga. La valor dels rèdits que 
donava la comanda era d’unes 300 lliures anyals (Miret 
i Sans, 1910, pàg. 490).

En Bernat Gort, fou comanador de Cotlliure, Cata-
lunya Nord, el qual, el mes de maig de 1671 assistí al 
Capítol del Gran Priorat de Catalunya, convocat pel Gran 
Prior, fra Miquel de Torrelles, celebrat a Barcelona. Així 
mateix assistí als Capítols celebrats els anys 1673 i 1678. 
També assistí a la reunió de la “Veneranda” Assemblea, 
celebrada l’any 1673 (Miret i Sans, 1910, pàg. 504 i 529).

Un altre Bernat Gort, fou comanador de Mallorca, 
i morí a Malta el dia 1-2-1699. També hi ha un Bernat 
Gort, que trobem el mateix any 1699, com a comanador 
de Granyena. No sabem, però, quina relació de parentiu 
hi havia, si és que hi era, entre aquests homònims Bernat 
Gort. Tampoc no creiem que fossin una sola persona 
que tingués les dues comandes (Miret i Sans, 1910, pàg. 
526 i 528).

 Quan Jerònima Gort entrà d’escolana al monestir de 
Santa Maria d’Alguaire, de quan entrà, no en tenim la 
data, va tindre de mestra per ensenyar-la i preparar-la 
per professar a la Sra. Joana Pinyol, monja de dit mo-
nestir. Posteriorment, quan ja havia professat, fou Na 
Jerònima qui tingué una deixebla, l’escolana Anna Soler 
amb la qual degué de tenir una intensa relació, ja que 
la tingué present en fer el desapropi per a les seves de-
vocions (AMMA A-3, C-6, lligall 6). Tant la seva mestra 
com la seva deixebla van morir abans que ella, la Sra. 
Joana Pinyol el dia 24-8-1554 i la Sra. Anna Soler el dia 
2-5-1588, segons apareix al necrologi del monestir (ARB 
(ACA) GPC Reg. 661).

Abans d’esser priora, la Sra. Jerònima Gort fou mar-
messora de l’any 1577 fi ns a l’any 1582, junt amb les Sres. 
Jerònima Castellvell i Elisabet Cerveró, de la marmessoria 
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de les devocions de la Sra. Helena Botella, quòndam 
monja del monestir de Santa Maria d’Alguaire, de la 
qual marmessoria el dia 12-3-1582, en presentaren els 
comptes en presència de Dona Jerònima Montgai, priora 
i les Sres. Anna Sunyer i Joana Ponts i Artigues. Comptes 
que foren testifi cats per Nicolau Pastor, prevere, notari 
públic apostòlic i racioner de dit monestir (ARB (ACA) 
MVH Reg. 2467, f. 7r).

L’elecció de la priora Na Jerònima de Gort es produí 
l’any 1586, segons Joaquim Miret i Sans (1910, pàg. 
538), però en realitat fou elegida, com a mínim un any 
abans, ja que actuà amb el càrrec de priora l’any 1585, 
tal com veurem al paràgraf següent, per tant fou elegida 
priora quan tenia l’edat de 58 anys i conseqüentment, 
si morí l’any 1601, el seu priorat tingué la duració de 
16 anys.

Confi rma que l’any 1585 ja era priora un document 
del dia 10-3-1585 que comença dient: “Nos Dona 
Jerònima Gort per la gràcia de Déu humil priora del 
monestir d’Alguaire...”, amb aquest document conferí 
a Joan Juncà, prevere, de la Fatarella, diòcesi de Tortosa, 
professor de teologia, amb imposició del birret, la vicaria 
perpètua sots invocació de Sant Sadurní d’Alguaire, que 
era vacant per defunció del predecessor Jaume Pelegrí, 
prevere. En foren testimonis: Francesc Aler, farmacèutic, 
i Gabriel Bagó, sabater, habitants d’Alguaire. En donà fe 
Francesc Arcalís, clergue, que per les autoritats apostòlica 
i reial era notari públic d’Alguaire. Afegim que la desig-
nació ja devia d’estar confi rmada pel Bisbe de Lleida, 
com era preceptiu.

Fem una breu digressió per veure el cerimonial que 
es feia en la presa de possessió de la Vicaria d’Alguaire. 
El mateix dia, el notari Francesc Arcalís, testifi cà la presa 
de possessió de Joan Juncà que rebé de mans d’Antoni 
Salas, prevere, porcioner del monestir. Es van trobar tots 
a la porta de l’església parroquial d’Alguaire on prometé 
obediència i complir les condicions establertes al nome-
nament, obrí la porta amb les claus, entraren a l’església i 
van anar a l’altar major del qual descobrí i tornà a cobrir les 
estovalles, llegí en un Missal i toca una campana; després 
anaren a la casa de l‘Abadia, on també obrí les portes amb 
les claus, “tot en senyal de real i vera possessió”. En foren 
testimonis Miquel Novals, prevere, i Joan Alçamora, diaca, 
benefi ciats de la mencionada església. Nomenament i pre-
sa de possessió que consten en una còpia feta per Miquel 
Orcal, notari d’Alguaire, en data 9-2-1624 (AMMA A-2. 
C-9. Ll-34, f. (15) s/n.), una altra còpia feta pel notari de 
Barcelona, Gaietà Alzina i Massana, en data 15-12-1792 
(ARB (ACA) GPC Reg. 664, lligall).

Hem trobat una referència sense datar que diu “Acta 
on consten sis homenatges que els vassalls de la Portella 
prestaren a la senyora Priora Gort”. No sabem la data 
en què es produïren però segurament devia de ser els 
primers anys del seu priorat. Apareix en una relació que 
va fer l’any 1684 el comanador d’Alguaire, Felicià Sayol 
que intitulà Actes que es troben a l’Arxiu del Convent 
d’Alguaire (ARB (ACA) GPC Reg. 1108, núm. 20). Fem 
memòria que la defi nició d’homenatge és una “Cerimò-
nia solemne amb què un home reconeix que és el vassall 
d’un senyor i li promet fi delitat a canvi de la concessió 
d’un feu”.

En data 15-2-1586, Na Jerònima Gort, conferí a 
Salvador Arcalís, prevere, d’Alguaire, el benefi ci sots 
invocació de sant Pere Màrtir fundat a la capella o altar 
de dit monestir, vacant per contracte matrimonial de 
l’anterior possessor Francesc de Montgai, clergue, ja 
que era simplement tonsurat. Hi donà consentiment fra 
Ferrer, prior del Monestir de Sant Domènec de Lleida, 
vulgarment Casa dels Predicadors, que en devia de ser 
el Patró. En foren testimonis Joan Juncà, prevere i vicari 
perpetu d’Alguaire, i Joan Devars (d’Ivars?), organista 
del monestir. El dia següent en prengué possessió de 
mans de Joan Juncà, vicari perpetu d‘Alguaire, (AMMA 
A-2, C-9, Ll-34, f. 25r). No sabem la relació de paren-
tiu que hi podia haver entre aquest Salvador Arcalís i 
l’anteriorment vist Francesc Arcalís, notari. Tampoc la 
relació que hi podia haver entre aquest Francesc de 
Montgai i els germans Jerònima de Montgai, ex-priora, 
i Joan de Montgai.

El gran prior de Catalunya, fra Agustí d’Argensola, 
en data 24-11-1587, donà llicència a Na Jerònima Gort, 
priora del monestir d’Alguaire, per donar l’hàbit i Creu 
del monestir a la Sra. Dorotea Valls (ARB (ACA) GPC Reg. 
664, lligall). El mateix dia, el gran prior autoritzà entrar al 
convent a Dona Anna Gort, germana de la priora Dona 
Jerònima. També autoritzà a Dona Irene de Remolins, 
religiosa del monestir, per intervenir en la concessió de 
l’hàbit i Creu a Dona Dorotea Desvalls.

Dona Jerònima Gort, priora del monestir d‘Alguaire, 
el dia 17-6-1588, concedí a Joan Juncà, prevere de la 
Fatarella, diòcesi de Tortosa, la vicaria perpètua d‘Al-
guaire. Aquesta segona concessió, que sembla més una 
ratifi cació, fou motivada perquè quan anteriorment fou 
nomenat, no havia renunciat prèviament al càrrec de 
rector de Santa Lecina, i això es veu que treia validesa 
al primer nomenament. Hi foren presents de testimonis 
Jaume Xamorro i Sebastià Vila, pagesos de Vilanova de 
Segrià (AMMA A-2, C-9, Ll-34, f. 28r).
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Dona Joana Ponts, sotspriora del monestir d‘Alguaire, 
comissionada per la priora Dona Jerònima Gort, el dia 
11-12-1588, conferí a Josep Costa, clergue simple ton-
surat, d‘Alguaire, el benefi ci o Oratori sots invocació de 
Sant Antoni Confessor, fundat al claustre del monestir, 
vacant per òbit d’Aleix Roig, prevere, darrer possessor 
fi ns al present mes de desembre, amb consentiment del 
Patró de dit benefi ci, Bernat Nadal, pagès d‘Alguaire. En 
foren testimonis Jeroni Juncà i Jaume Parral, preveres i 
benefi ciats de l’església d’Alguaire, i Salvador Vidilla, de 
Montsó. El dia següent en prengué possessió. Hi foren 
presents Joan Soler, prevere tauler de dit monestir, i 
Joan Laran, pagès i arrendatari. Notari Francesc Arcalís, 
clergue, notari públic d’Alguaire (AMMA A-2, C-9, Ll-34, 
f. 27r).

Per assistir al Capítol Provincial del Gran Priorat de 
Catalunya, convocat pel gran prior fra Adrià Maimó, ca-
valler de l’orde de la Sagrada i Militar Casa de l’Hospital 
de Sant Joan de Jerusalem, Dona Jerònima Gort, per la 
gràcia de Déu humil priora del monestir i convent de 
Nostra Senyora d’Alguaire, el dia 30-4-1589, nomenà 
procurador, perquè en nom seu pogués assistir al men-
cionat Capítol, a fra Onofre de Copons, cavaller del 
mencionat orde i comanador de les comandes de Siscar i 
Susterris. Procura o poder atorgat al Monestir d’Alguaire, 
davant de Francesc Soldevila, notari públic de Lleida per 
les autoritats apostòlica i reial (ARB (ACA) GPC Reg. 545, 
f. 258r, doc. 54).

En data indeterminada, ja que no tenim el document 
de nomenament, la priora Na Jerònima de Gort, nome-
nà procurador general de la Baronia d’Alguaire a Joan 
d’Àger, donzell, de Lleida, ens consta perquè en data 
14-1-1594, fou present a casa de Miquel Cuquet, llau-
rador d’Alguaire, quan comparegué Andreu Puigmitjà, 
llaurador d’Alguaire, que capbrevà confessà i declarà 
que posseïa al terme de Ratera, a la partida dels Hortals, 
un tros plantat d’olivers de 2 fanecades de sembradura, 
que afrontava a sol ixent amb ell mateix, a migjorn amb 
Magí Vidal i amb Esteve Vicent, a ponent amb ell mateix 
i amb Pere Sagarra i a tramuntana també amb ell mateix. 
Posseïa aquest tros de terra, per l’església o ermita de 
la Verge Maria del Merli i de la seva sagristana, per la 
qual pagava de cens anual una rova d’oli, pagadora el 
dia de Nadal. Present també a l’acte Mn. Joan Franch, 
ermità i procurador de dita església o ermita, n’acceptà 
la confessió. En foren testimonis Mn. Jaume Parral, pre-
vere i benefi ciat d’Alguaire, i Miquel Cuquet, llaurador. 
Notari Francesc Soldevila, de Lleida i escrivà del monestir 
i convent d’Alguaire (AMMA A-2. C-1. Llibre 3, f. 41v).

L’any 1595, el dia 28 de febrer, la priora Jerònima 
Gort, dugué a terme un acte important, la convocatòria 
d’una capbrevació a la Baronia d’Alguaire, que va fer 
a instància de la Sra. Helena de Remolins, religiosa i 
sagristana de la sagristia de Santa Maria de l’església del 
monestir. Recordem que les capbrevacions se solien fer 
cada quinze, vint o vint-i-cinc anys, aproximadament 
cada generació. Tenien l’objectiu d’anar recordant als 
habitants de la Baronia, tant als vassalls com a les perso-
nes de qualsevol estament, per una banda qui tenia el 
poder, qui manava i qui cobrava, i per altra actualitzar 
els canvis que s’haguessin produït en els deutors des de 
l’anterior capbrevació, ja sigui per heretaments o per 
compravendes, de censals, de peces de terra, etc. 

Al proper número continuarem amb els actes de 
govern que exercí la priora Jerònima Gort.

Desplegament de les referències citades:

(DECLC, 1984, pàg.) = Joan Coromines (1984), Dicci-
onari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. 
Editat per Curial Edicions Catalanes. Barcelona.

(DCVB, 1980, tom VI, pàg.) .) = Diccionari Català Va-
lencià Balear, iniciat per Mn. Antoni M. Alcover i redactat 
per Francesc de B. Moll, 1980, Palma de Mallorca.

(IDESCAT) = Institut d’Estadística de Catalunya. 
https://www.idescat.cat/cognoms/?q=Gort&utm_cam-
paign

(Miret i Sans, 1910, pàg.) = Miret i Sans, Joaquim 
(1910) Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya. 
Aplech de noves y documents històrichs, Impremta Casa 
de la Caritat, Barcelona, pàg. 619.

(ARB (ACA) MVH Reg.) = Arxiu Reial de Barcelona 
(Arxiu de la Corona d’Aragó). Monacals Volums d’Hi-
senda. Registre.

(AMMA A-. C-.) = Arxiu del Monestir de Monges de 
la Mare de Déu d’Alguaire. Arxiu. Capsa.

(ARB (ACA) GPC Reg.) = Arxiu Reial de Barcelona 
(Arxiu de la Corona d’Aragó). Gran Priorat de Catalunya. 
Registre.
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RECORDEU QUAN…
ALGUAIRE VA COMENÇAR A TENIR ESCOLA

PILAR PELEGRÍ TERRADO

En el protocol de 1799 del notari Anton Botines tro-
bem el contracte signat entre uns quants veïns d’Alguaire 
i Josep Cucurull, mestre de primeres lletres per tal que 
aquest ensenyi als seus fi lls a “llegir, escriure y comptar si 
que també instruirlos en bonas practicas y costums ab tot 
esmero” 1 a canvi de 150 lliures anuals, el lloguer d’una 
casa-habitació i el lloc de l’escola, quinze dies festius i 
algunes feines d’aquests veïns al seu tros. Curiosament, 
per aquest mateix protocol veiem que hi ha pares que 
poden contractar al mestre perquè ensenyi als fi lls sols a 
llegir, i aleshores pagarien una pesseta; a llegir i a escriure, 
pagant 2 pessetes; o a llegir, escriure i l’aritmètica, pagant 
tres pessetes. Segons el cens de 1797, a Alguaire que 
en aquell moment tenia 1215 habitants, hi havia 261 
nois menors de setze anys i de la població entre 6 i 13 
anys, tan sols un 23% estava alfabetitzada2, evidentment 
parlem de nois, les noies no era ben vist que sabessin 
llegir i escriure.

El 1833, Josep Lladonosa a la Història d’Alguaire 
explica que l’ajuntament liberal contracta els serveis del 
mestre Ramon Cucurull per a què instruís els minyons 
en el local de l’antiga col·lectoria al carrer del Pati. Es 
tractava d’un mestre “llest, instruït i amb força conei-
xements, sobretot de lleis, malgrat no haver cursat mai 
en cap universitat”3. Aquest mestre exerciria també de 
secretari i més tard fou el primer alcalde liberal de la vila. 
A mitjans de segle, assistien a l’escola de primeres lletres 
de la vila uns 60 nens i la meitat de nenes, unes 30, i el 
seu mestre estava dotat amb 100 lliures catalanes del 
fons de propis4. El segle XIX va ser un segle de pobresa 
generalitzada, de guerres i sobretot de creixement de les 
diferències socials, per aquest motiu l’analfabetisme en 
lloc de disminuir va augmentar entre els petits pagesos, 
jornalers, parcers i els petits artesans que vivien als pobles.
El cens de 1860 el xifra en un 90% de la població ( un 82 
% entre els homes i un 97% entre les dones). El 1880, 
Alguaire tindrà el primer parvulari, ubicat a Cal Sicle.

No serà fi ns a començaments del segle XX, però 

1 AHCB, protocol del notari Anton Botines i Gra, 1799, foli, 61.

2 PELEGRI, Pilar (1999:253-255)

3 LLADONOSA I PUJOL, Josep (1981:265)

4 TERRADO, Pere: El Mont de Pietat, Cercavila, 82 (p. 9)

sobretot, ja en època de la Mancomunitat de Catalunya 
quan es comença a reduir l’analfabetisme especialment 
entre les noies, i això es constata per exemple en el cens 
electoral de 1934 on la majoria de les noies joves ja ma-
nifesten saber llegir i escriure mentre les dones més grans 
encara continuen declarant-se analfabetes. Per contra, 
la majoria d’homes d’Alguaire en aquell mateix cens ja 
diuen saber llegir i escriure.

Amb el tombant del segle XX arriben alguns mestres 
carismàtics, com per exemple Emili Viñes Estrems, aquest 
mestre, casat amb la també mestra Pía Puyal, va exercir 
al poble entre fi nals de la dècada de 1880 i 1909, vivia 
al carrer Portal i va tenir molts plets amb l’Ajuntament a 
causa de la casa-habitació que l’Ajuntament es negava 
a pagar-li tot i tenir-hi dret. Un altre dels mestres que 
recorden els més grans fou el senyor Barril que arribà el 
1924, i que va començar a celebrar la festa de l’arbre 
i les sortides al camp així com les trobades amb altres 
escoles, aquest mestre continua exercint al poble fi ns els 
primers anys de la postguerra.

Fins ben entrat el segle XX, a Alguaire no hi va haver 
coeducació. Primer, els nens continuen anant al local del 
Carrer del Pati. Les ràtios eren molt altes ja que sols hi 
havia tres graus: petits, mitjans i grans. Les nenes ana-
ven a Ca la Costa, un edifi ci del mateix carrer del Pati, 
que ja no existeix. També hi havia 3 graus i per tant, i 
encara que la incorporació total de les nenes a l’escola 
va tardar més les ràtios també eren molt altes. El pàrvuls, 
de 4 i 5 anys, anaven a Cal Sicle, al costat de la Farmà-
cia Sàpiens. Les condicions físiques en què estaven les 
classes eren penoses, hi havia estufes de llenya, però el 
combustible, l’havia d’aportar moltes vegades l’alumnat 
perquè els fons dels ajuntaments eren tan migrats que 
no arribaven ni per abastir les escoles. Les condicions de 
l’ensenyament no eren molt millors, molts nens aban-
donaven l’escola quan podien aportar un sou a casa 
o ajudar al tros al pare si eren pagesos, ja fossin petits 
propietaris o arrendataris, parcers o jornalers. En el cas 
de les nenes, en el moment que començaven a treballar 
a la fàbrica, o abans si hi havia germans a qui cuidar i 
la mare havia de treballar. Per aquest motiu, en certes 
èpoques de l’any l’escola funcionava a mig gas ja que la 
canalla feia absentisme obligat per aquest motiu. Molts 
sortien havent après sols les operacions més bàsiques i 
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tot just sabent llegir i escriure, i si algun noi destacava 
i els pares podien pagar-ho anava a l’Escola Normal de 
Magisteri de Lleida, o feia tipus de peritatge mercantil 
o un comerç, una altra sortida continuava sent, com en 
segles anteriors el Seminari.

Amb l’arribada de la República, l’educació es va con-
vertir en la nineta dels ulls de la nova forma de govern, 
ja que sols una nova societat ben formada, seria capaç 
de donar suport i canviar la mentalitat de la societat. Els 
principis d’aquesta nova escola foren el laïcisme, la coe-
ducació i la gratuïtat de l’ensenyament al mateix temps 
que l’educació havia d’incorporar de manera defi nitiva 
la nena a l’escola a tots els nivells, no sols a l’escola 
elemental. A les comarques de Lleida es van començar 
a construir 136 noves escoles, una d’elles la d’Alguaire, 
al mateix temps que el nombre de mestres augmentava 
en la demarcació de 810 a 1072. I a més es tornarà a 
introduir el català a l’escola ja que durant l’etapa de la 
dictadura de Primo de Rivera havia estat prohibit.

Al nostre poble, les escoles públiques complien amb 
la gratuïtat, el laïcisme, i es feien algunes assignatures en 
català, però no amb la coeducació ja que nens i nenes 
continuaven anant en els mateixos edifi cis separats que 
abans (La Col·lectoria i Ca la Costa).

En canvi a l’escola racionalista, del mestre Piquer, 
l’“Escuela Racionalista Luz”, es complia amb el laïcisme 
i la coeducació, però no amb la gratuïtat, ja que els pa-
res aportaven segons les seves possibilitats5 al tractar-se 
d’una escola privada. A diferència de les escoles públiques 
no hi havia càstigs físics, sabem que publicaven una 
revista anomenada “Latidos escolares”, de la qual no 
en conservem cap exemplar . L’edifi ci que havia ocupat 
aquesta escola fou després de 1939 usat pels nens fi ns 
que no varen estar acabades els escoles nacionals de la 
plaça Peretó. Encara que abans d’anar a aquesta escola, 
durant un temps els nens van utilitzar els locals on el 
Sindicat Amor y Progreso (c/ La Bassa, posteriorment ca 
l’Aiguader) feia el ball, allí hi va impartir classes el senyor 
Muntanya.6

Ja hem dit que una de les escoles que havien de 
construir-se durant la Segona República era la d’Alguaire, 
el projecte de construcció el dissenyà l’arquitecte Josep 
Florensa, i es concedia a l’Ajuntament una subvenció de 
108.000 pessetes per poder fer-la, això passava el juny 
de 19347, el pati havia estat una donació de Joan Bañeres 

5 LLADONOSA, Vicent : Cercavila, núms, 46, 47 i 48

6 Aquest local va ser ocupat primer per la Col·lectivitat (Acràcia, 
18/11/1937) i posteriorment per l’Estat a l’entrar el Sindicat en 
fallida.

7 La Vanguardia, 18 de juny de 1934, p 10

de cal Peretó. L’any següent, sortia a subhasta la seva 
construcció per un total de 131.320,36 pts8 i la primera 
pedra es posava al novembre de 1935. El seu constructor 
fou Josep Portella de Tàrrega9. Quedaven pocs mesos 
perquè comencés la Guerra de 1936, i encara que al 
pressupost de 193710, hi surt una partida dedicada a les 
obres de l’escola es pot pensar que poca cosa es devia fer. 

Per aquest motiu, el confl icte armat i les condicions 
de postguerra van endarrerir el projecte, sembla que no 
va ser fi ns 1940 que els primers alumnes, els pàrvuls s’hi 
van instal·lar. Rellegint les actes municipals d’aquells anys, 
podem observar com l’Ajuntament hi va dedicant diners 
a les obres fi ns 194511.

Mentrestant, les condicions en què es troben les 
escoles, especialment les nenes són penoses. El rector, 
mossèn Manuel Solé, s’adreça al governador Sr. Juan 
Antonio Cremades en una carta el 4 de novembre de 
1941 d’aquesta forma tot parlant de l’escola12:

“Pues bien: ayer como de costumbre visité las Graduadas 
de niñas, quedando satisfecho de las Sras. Maestras, pero 
horrorizado por el persistente abandono de que son objeto 
dichas graduadas por parte de las autoridades.

Efectivamente, su entrada y escalera parecen las de un 
fúnebre calabozo, las paredes están negras de los muchos 
años que por ellas no las ha festejado el pincel; los tres 
grados sin retrete y sin agua. Fue cortada por los agentes de 
la autoridad, según la Sra. Directora de las Graduadas, por 
negarse a pagarlos, o peor todavía, los que hay amenazan 
ruina y con peligro de la vida, y como lógica consecuencia, 
el patio que está tocando a las aulas, es toda una exposición 
de lo que no se puede nombrar despidiendo… vaya que olor!

Por lo visto, el Sr. “C.” que en mayo estuvo en la villa de 
inspección, ya dio órdenes al Sr. Alcalde y Secretario, mas 
nada se ha cumplido. Por cuya razón expongo el vergonzoso 
caso a S.S. y más vergonzoso tratándose de un pueblo de 
3.000 habitantes y riquísimo por su industria y agricultura, 
y tan atrasado en cultura.

Por lo que espero de su ejemplar celo-cristiano, patriótico, 
el remedio procedente para bien de Alguaire y de la Provincia 
de su dignísima dirección.”

Sembla que el primer curs que els nois i les noies 
ocuparen l’edifi ci escolar de la Plaça Peretó va ser el 
1944-1945, això sí, les noies al pis de dalt i els nois al pis 

8 La Vanguardia, 6 de juny de 1935, p. 17

9  ACU:Acció, Tàrrega, novembre 1935.

10 ANC, Ajuntaments, Alguaire 1937

11 AMA, Actes municipals (llibres de 1938 a 1945).

12 AHL, Fons municipal Alguaire, carta del rector Soler al 
governador Cremades.
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de baix. De la mateixa manera, tampoc no es barrejaven 
al pati, el pati superior quedava per a les noies, mentre 
que l’inferior quedava per als nois.

D’aquells anys a tothom li queda el record de les fi les 
formant i cantant els himnes d’Espanya i el “Cara al Sol” 
amb el braç en alt. Era una escola que s’havia proposat 
esborrar qualsevol rastre del passat republicà i era neces-
sari imposar una nova ideologia per a una nova España. 
El mapa d’Espanya a la paret i els retrats de Franco i José 
Antonio Primo de Rivera, a banda i banda del crucifi x 
presidien la classe. Són mestres ja més propers en el 
temps a vosaltres, a les diferents generacions que hi heu 
passat. Encara que n’hi ha alguns que pels anys que hi 
van ser són especials, com el Sr. Àngel Ros, la Srta. Pilar 
Giró, o el Sr. Josep Baró.

Arribem així, fi ns el 1976-1977 en què la comunitat 
educativa es trasllada cap a les noves escoles, l’escola 
Teresa Bergadà, primer ho va fer els cursos de 3r-4t i 5è 
coincidint que Alguaire fou la primera escola catalana 
pública de la demarcació de Lleida, gràcies a la tasca de 
mestres com la Teresa Sabaté Rodié13. Al curs següent 
1977-1978 ja s’hi trasllada la resta de l’escola. Eren anys 
d’il·lusió i molta feina a l’escola on tot estava per fer en 
la llengua i en la construcció d’una nova escola per a 
una nova societat.

Caldria afegir a la llista d’escoles d’Alguaire, l’escola de 
La Mata de Pinyana que unida a la vida de la colònia va 
funcionar durant molts anys del segle XX, acollint nens i 

13 Dones Rurals. Dones de Lleida (2021: 138-141)

nenes fi lls de treballadors i treballadores de la fàbrica de fi lats 
i teixits que des de 1877 hi va implantar la família Serra i 
que des de 1921 va passar a mans de la família Mata i Pons.

ARXIUS CONSULTATS

Arxiu Municipal d’Alguaire

Arxiu Històric de Lleida

Arxiu Nacional de Catalunya

HEMEROTEQUES

Arxiu Municipal de Lleida (premsa digitalitzada)

Hemeroteca de La Vanguardia

Xarxa Arxius Comarcals (premsa digitalitzada) : ACU
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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 25 de febrer de 2022.
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32è PREMI JOSEP LLADONOSA

Un any més, la Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Alguaire 
va acollir el lliurament del Premi Josep Lladonosa i Pujol 
d’Història Local dels Països Catalans. El diumenge 14 de 
novembre es va conèixer el guanyador de l’edició d’en-
guany, la 32ena. El premi de 4.000 euros i la publicació 
del treball per part del diari La Mañana va recaure en 
Leonard Jové i Vidal de Lleida, amb el seu treball: “Se-
guretat, higienisme i benestar social. El procés històric 
de formació del cos de bombers de Lleida, 1840-1975”.

L’acte, va comptar amb la presència del Sr. Ferran Ac-
censi, com a mantenidor del premi, de diverses autoritats 
i amb l’acompanyament musical per part dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Música d’Alguaire.

L’alcalde i pubillatge amb el mantenidor del Premi d’enguany.

L’alcalde, Antoni Perea i el mantenidor de l’acte, 
enguany representat per Ferran Accensi 
Vicepresident de la Diputació de Lleida.
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Entrega del 32 Premi Josep Lladonosa d’Història local dels Països Catalans a  
Lleonard Jové Vidal, amb el treball: “Seguretat, higienisme i benestar social.  

El procés històric de formació del cos de bombers de Lleida, 1840-1975”.

Membres del Plenari, reunits al Llegat de Josep Lladonosa abans de l’acte públic del Premi
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Pubilles i hereus assistents amb  
el guanyador del Premi.

Taula presidencial amb Il·lm. Sr. 
Antoni Perea, el mantenidor de 
l’acte d’enguany, Sr. Ferran Ac-
censi i el President del Patronat, 
Dr. Manel Lladonosa Vall-llebrera.

Representants dels membres del Plenari, 
l’editor de “La Mañana” i el guanyador  

de la 32 edició del Premi.
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INTERVENCIÓ QUADRES  
MARE DÉU DEL MERLI

ELVIRA LARRÉGULA MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA

L’any 2013 es va realitzar una intervenció als dos qua-
dres murals del segle XVII de l’església de la Mare de 
Déu del Merli, ja que degut a les humitats, cada cop es-
taven més malmesos. Un d’ells, el del Compte Armen-
gol a peu (mural entrant a l’esquerra), va necessitar 
novament, ser intervingut. Aquest mes de novembre, 

el quadre torna a estar al seu lloc original. L’equip de 
restauradors situat a Sant Cugat del Vallès, ha deixat 
l’obra en un estat impecable, la feina, feixuga i labori-
osa, ha estat supervisada pel Centre de restauració de 
béns mobles de Catalunya i ha comptat amb el Suport 
de la Generalitat de Catalunya. 
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ACTIVITATS REGIDORIA DE JOVENTUT
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

En el marc del Pla de Joventut es va organitzar un 
taller de Lettering.

El Lettering existeix des que l’home va començar a 
escriure, encara que recentment hagi guanyat més po-
pularitat entre els dissenyadors gràfics i artistes. A aquesta 
tècnica se la pot denominar també com a Retolació i 
podríem definir-la com “l’art de dibuixar les lletres“.

No cal comptar amb una bona cal·ligrafia per poder 
iniciar-se en la tècnica, encara que sí que ajuda conèixer 
bé com ha de ser la forma de cada lletra. El Lettering 
en ser dibuixat compta amb un valor més artístic, on 
l’harmonia i la composició prenen molt protagonisme.

Avui dia és molt fàcil que ens topem amb exemples 
de Lettering des de les marquesines dels bars, les pissarres 
amb el menú del dia o qualsevol altra peça promocio-
nal. Gràcies a la creativitat i la publicitat el Lettering s’ha 
convertit en tota una disciplina.

Com cita Iván Castro al seu llibre: L’ABC del Lettering:

“Quan fem Lettering o retolació, ens apropem més a 
l’acte de dibuixar que al d’escriure. Construïm símbols 
alfabètics amb una eina de dibuix, usant tants traços 
com siguin necessaris per aconseguir la forma exacta 
que busquem. Podem esbossar, esborrar, corregir, afegir i 
tornar a dibuixar per aconseguir aquesta lletra perfecta.”

Va resultar ser una activitat molt engrescadora on els 
resultats van ser vistosos i espectaculars, les assistents van 
gaudir tot dibuixant lletres.
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Des de la regidoria de joventut es va organitzar un 
taller de fotografia amb smartphone.

Va ser un taller pràctic per aprendre a fer qualsevol 
tipus de foto en qualsevol condició lumínica i amb tota 
mena de motius (retrat, paisatge, natura).

En Genaro Massot, el formador, va ensenyar quins 
telèfons donen més qualitat, quines aplicacions gratuïtes 
es necessiten més enllà de les que vénen per defecte i 
quins són els millors accessoris per extreure’n el màxim 
rendiment fotogràfic.

Les càmeres de fotos que vénen als smartphone són 
cada vegada més bones. Moltes famílies ja no tenen 
càmera de fotos digital per preservar els seus records, i 
fan servir fonamentalment la càmera integrada al telèfon 
mòbil. Encara que la qualitat no sigui tan bona com la 
que pot obtenir un professional de la fotografia amb 
l’equip adequat, les prestacions són espectaculars en 
comparació amb el que es podia aconseguir fa uns anys.

El pot treure tot el partit a la càmera de l’smartphone 
amb uns trucs per fer millors fotos:

 - No fer servir el zoom.

 - Desactivar el flaix.

 - Utilitzar el control d’exposició manual. El fet de 
poder ajustar la quantitat de llum del que vols 
fotografiar al mateix temps que estàs enfocant és 
un gran avantatge.

 - Utilitzar l’HDR i les fotos en ràfega. El High Dynamic 
Range consisteix bàsicament en el fet que mentre 
tu fas una foto, si tens HDR activat en realitat el 
telèfon intel·ligent pren diverses fotos, i les barreja 
per presentar la millor combinació possible. Un 
detall: millor utilitza HDR en fotos fixes, que no 
tinguin moviment, perquè en ser una combinació 
de fotos és fàcil que surti “moguda”. Per a aquests 
casos, utilitza la funcionalitat de fotos en ràfega. 
Mentre enfoques, el teu smartphone va fent fotos 
molt seguides del moviment que vols capturar.

 - Fer fotos panoràmiques.

 - Instal·lar APPs de fotografia.

Un curs interessantíssim.
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CAMINADA DE LA FIGA
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

El diumenge 19 de setembre es va fer la «caminada 
de la figa», emmarcada dins els actes de la Fira de la Figa 
d’aquest any.

L’entitat Makot caminadors van organitzar l’itinerari 
a seguir, a la meitat del qual es va visitar un camp de 
figueres en plena producció. El Sr. Josep Maria Agustí, 
propietari de la finca, tenia els treballadors collint i ens va 
fer una explicació de les figueres, la collita de les figues 
i la comercialització d’aquestes.

La figa és un arbre de mida mitjana amb una corona 
llisa i les branques que s’estenen, amb un sistema de 
floració i fructificació únic. La planta es considera un dels 
cultius de fruites més antics i es menciona a la Bíblia. Amb 

les fulles de figues, Adam i Eva es van cobrir la nuesa 
quan van sortir de l’Edèn Paradís. Les figues són el fruit 
d’un arbre femení amb polpa aromàtica, dolça i moltes 
llavors que s’esmicolen a les dents.

També vam poder visitar els magatzems del Sr. Josep 
Maria Agustí on vam veure com s’embalaven les figues i 
com es guardaven a les càmeres per a la seva exportació.

Al finalitzar el recorregut hi va haver un esmorzar 
saludable per tothom. 

Cal remarcar la gran participació que hi va haver, amb 
gent de totes les edats. Això va fer que es comencés el 
dia amb molta energia i ganes de gaudir de tots els actes 
que venien després de la caminada.
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Aquest any 2021 hem pogut tornar a celebrar el 
Memorial Ramon Mayench, concretament el dia 14 de 
novembre.

El Club Ciclista Alguaire, com sempre, ha organitzat 
una sortida No competitiva amb BTT durant el matí i en 
acabar entrepans calents gratuïts per tots els participants.

Ha estat un èxit, més de 150 inscrits on cal destacar 
la presència d’un grup de 5 ciclistes femenines.

És un acte molt emotiu on tots els integrants del 
Club Ciclista Alguaire fan possible que tots els que hi 
participen es sentin acollits, i així es mantingui el record 
del Ramon Mayench.

Des de ben aviat es preparen les graelles i el foc per 
tenir els entrepans a punt, per l’hora d’arribada.

Veure tants ciclistes junts preparats a la sortida, car-
regats d’energia, amb la varietat de colors dels diferents 
equipaments dona un caràcter molt festiu i alegre al dia.

Cal remarcar que el ciclisme ha estat un dels esports 

on el nombre d’aficionats s’ha incrementat més després 
del confinament.

M’agradaria reflexionar sobre el fet que es tracti d’una 
sortida No competitiva, on han participat dones. En el 
món de les curses de ciclisme sempre són masculines i 
mai es fa una competició femenina. S’hauria de fer de 
manera conjunta una competició femenina, de la mateixa 
manera que es fa als tornejos de tennis, a les maratons 
o a les curses populars d’atletisme. Les dones serien una 
clara competència.

M’agradaria recordar que la bicicleta va ser un invent 
fonamental per ajudar a l’emancipació de les dones: per 
primera vegada existia un vehicle a l’abast de qualsevol 
persona (incloses les dones) que permetia moure’s de 
manera individual i amb llibertat. Es podia anar allà on 
es volia sense necessitat de donar explicacions, vaja.

Acabo dient que la pràctica de la bicicleta recompen-
sa, i molt. Fas esport, fas salut, surts, estàs en contacte 
amb la natura, desconnectes de la vida diària…

MEMORIAL RAMON MAYENCH
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS
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PUBILLATGE DE CATALUNYA
CARME CAMBRAY BOIRA
REGIDORIA DE PROTOCOL

El passat 24 d’octubre va tenir 
lloc el Certamen d’Elecció Nacio-
nal Pubilla i Hereu de Catalunya 
2021, a la població de Seva (Oso-
na), després que al 2020 no es va 
poder realitzar aquest acte degut a 
la pandèmia. En aquest certamen, 
organitzat pel Foment de les Tra-
dicions Catalanes, també van ser 
proclamats els representants de 
les comarques barcelonines, gi-
ronines, lleidatanes i tarragonines 
en un acte carregat d’emotivitat.

La Marina Casas Guzmán, 
Pubilla d’Alguaire 2020 i Pubilla 
de la Comarca del Segrià 2021, 
s’hi va presentar, amb tot el suport 
de l’Ajuntament d’Alguaire, repre-
sentant el nostre poble. Juntament 
amb ella, es van presentar 30 can-
didates i 17 candidats provinents 
d’arreu que van participar en els 
exàmens realitzats al llarg del dissabte dia 23 d’octubre, 

en una doble prova, tant escrita 
com oral. 

Tot i que la Marina no va ser 
escollida, per a ella ha estat una 
experiència molt enriquidora, ja 
que li ha permès conèixer nois 
i noies d’altres pobles i comar-
ques de tota Catalunya, saber 
com es viu el pubillatge a altres 
indrets i ser partícip d’un certa-
men tant tradicional i arrelat a 
Catalunya.

Des de l’Ajuntament d’Al-
guaire, volem donar les gràcies 
a la Marina per ser tant parti-
cipativa i per viure el món del 
Pubillatge amb tant sentiment, i 
així, dur el nom del nostre poble, 
Alguaire, amb molt d’orgull allí 
on vagi.
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Després de passar una forta pandèmia, tothom teníem 
moltes ganes de tornar a una certa normalitat així com 
també de poder celebrar les festes i activitats tradicionals 
de cada època de l’any.

Per això, aquest any vam organitzar la Festa de la 
CASTANYADA i de HALLOWEEN muntant un PASSATGE 
DE LA POR al poliesportiu municipal d’Alguaire, on es 
va crear un ambient molt terrorífi c i on no hi van faltar 
espais tenebrosos i diferents personatges que semblaven 
ben bé sortits d’una pel·lícula de por com fantasmes, 
vampirs i vampiresses, bruixes, homes llop, esquelets i 
tot tipus de zombies.

Després del passatge de la por, els infants assistents, 
van poder gaudir de la POCIÓ MÀGICA DE LES BRUIXES 
BONES DEL MERLI que van dir els seus conjurs donant 
dolços a tots els nens i nenes per fer-los passar la por. 

Tampoc no hi podia faltar la CASETA DE LA CAS-
TANYERA a l’exterior del Poliesportiu on es van repartir 
més de 60 kg. de castanyes per ajudar a passar el fred 
als assistents. 

L’Ajuntament vol agrair a tots els col·laboradors i 
participants per fer-ho possible, així com també a les 
associacions ‘Fot-li foc i fort’, Associació de Joves, AMPA, 
bruixes bones del Meri, gestors del Poliesportiu i també 
als fotògrafs Miquel Nogueras, Manolo Arroyo i Antonio 
Comella, que van immortalitzar molts moments del 
passatge. 

Donar les gràcies a la gran assistència per part de tots 
els nens i nenes, pares i padrins que van voler venir a 
gaudir d’aquest passatge de la por i passar una estoneta 
de terror.

FESTA DE LA CASTANYADA 
I HALLOWEEN

CARME CAMBRAY BOIRA
REGIDORIA DE PROTOCOL
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Nadales

88

L’ Ajuntament d’Alguaire                                                                                            
us desitja molta salut i prosperitat pel 2022

Bon Nadal 

Antoni Perea i Hervera, alcalde 
Desembre 2021

Ajuntament
d’Alguaire
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NadalesNadales

Bones festes de Nadal                                      
       

i molta prosperitat pel 2022 

Grup municipal                             
             

Independents per Alguaire

Desembre de 2021
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Nadales

Bones festes de Nadal                                      
       

i molta prosperitat pel 2022 

Grup municipal                             
             

Independents per Alguaire

Desembre de 2021

Nadales

88
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NadalesNadales
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Nadales

BONES FESTES DE NADAL I SALUT I PROSPERITAT PER AL 2022

US DESITJA L’ASSOCIACIÓ “SALUS POPULI”.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

ACTIVITATS DE NOVEMBRE

ALGUAIRE

Al novembre vam tenir amb nosaltres a l’alguairenc 
Juan Heredia Rojas que recentment va publicar el seu 
primer llibre de poemes i va presentar-lo públicament 
a la biblioteca per primer cop i també va recitar alguns 
d’aquests poemes. Va explicar el procés que l’ha portat 
a escriure el llibre, el tema del que tracta i les properes 
fites que té com a escriptor. Et desitgem molts èxits Juan!

Durant uns dies del mes de novembre i gràcies a 
l’Institut Català de les Dones, a la biblioteca d’Alguaire 
vam poder gaudir de l’exposició itinerant “Dones Rurals, 
dones de Lleida.” L’objectiu és visibilitzar dones de l’àmbit 
rural de la província de Lleida, dones pageses, mestresses 
de casa, modistes, polítiques i moltes d’altres professi-
ons… dones que van fer molt pels seus municipis i que 
sovint, es desconeix. L’exposició en mostra algunes a 
través de 68 biografies resumides. Com a representant 
del nostre poble hi ha la Sra. Teresa Sabaté Rodié. A 
quants i quantes de vosaltres us va ensenyar a llegir 
i a escriure? Un referent d’alguairenca forta, empre-
nedora i valenta amb caràcter i d’aquelles persones 
que deixa empremta. Moltes gràcies per participar-hi 
i per compartir tots els seus coneixements! 

Al catàl·leg que acompanya l’exposició, pot lle-
gir-se més exhaustivament més informació sobre cada 
dona i la seva trajectòria.

La regidora d’esport i igualtat, 
Pilar Serra, va visitar  

l’exposició.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

DESPEDIDA DES DE LA BIBLIOTECA

Molts de vosaltres ja sabeu que he deixat la biblioteca 
després d’estar-hi al capdavant durant molts anys. Tot 
aquest temps, ha resultat ser molt fructífer i ha estat un 
procés d’aprenentatge constant professionalment par-
lant. He passat per 4 legislatures amb els seus correspo-
nents Regidor i Regidores de Cultura (Josep M. Mayench, 
Loreto Farreny, Gemma Massana i Elvira Larrégula) dels 
que també he aprés molt.

Al 2006 vaig entrar a treballar com a responsable de 
la Biblioteca Josep Lladonosa i Pujol i, des de llavors, han 
passat una pila de coses. Entre elles, les propostes de 
millora i d’adequació de l’espai i recentment, l’amplia-
ció de la Zona infantil i la reubicació del llegat de Josep 
Lladonosa. A més, també durant tot aquest període, he 
estat l’encarregada de gestionar diverses tasques de l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament d’Alguaire, entre elles, el 
contacte freqüent amb les associacions. Han estat moltes 
hores darrere del taulell de la biblioteca, de contacte diari 
amb els usuaris i usuàries, d’activitats diverses, sessions 
amb el grup de lectura, hores del conte, visites guiades, 

presentacions literàries, edicions dels Premis Josep Lla-
donosa, Jornades de Sistemes Agraris, Guies d’activitats, 
Cercaviles, revistes de la Festa Major i de la Fira, excur-
sions i sortides culturals i moltíssimes activitats i tasques 
diferents i llargues d’enumerar aquí i ara.

Aquest període ha estat una experiència gratificant, 
complicada d’expressar només amb unes línies. Han 
estat anys de reptes, d’experiències, de formació perso-
nal i professional i sense poder evitar-ho, se’m barregen 
sentiments de melangia i sobretot gratitud. Des d’aquí 
només vull agrair la confiança que heu dipositat en mi 
en aquesta etapa que tanco, però que també obro en un 
nou espai amb molta il·lusió. A partir d’ara, em podreu 
trobar de bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i 
com sempre, estaré contenta de saludar-vos i d’estar al 
vostre servei pel que us convingui. 

MOLTÍSSIMES GRÀCIES I FINS AVIAT!

“El que está acostumbrado a viajar, sabe que siempre 
es necesario partir algún día”. Paulo Coelho

Norma Soldevila Hortet
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ENTITATS I ASSOCIACIONS

ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

Per la Festa Major de setembre us vam proposar que ens féssiu arribar fotografies de les vostres taules i 
àpats de celebració.

Tot seguit en podeu veure una mostra.

JOANA GIRÓ I ANNA TERRADO

ANTONIETA BOIRA

DOLORS JIMÈNEZ
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

JORDI LA-ROSA
(Farcells de carbassó amb crema de formatges ametllats)

ROSA CLAVERIA
ELENA FARRÉ ROCA

TERESA GUARDIA I DIONI BLÁZQUEZ
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

MOLTES GRÀCIES

PER LA VOSTRA

PARTICIPACIÓ.

JOANA RABAL

SALUS POPULI

(Capó amb verdures) (Salmó amb poma golden, dàtils i pinyons)
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

AMICS DEL PATRIMONI 
CULTURAL D’ALGUAIRE

ESPERANÇA MORANCHO PUIG

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI I EXPOSICIÓ “SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL MERLI”

El passat 9 d’octubre es van celebrar les Jornades Europees del Patrimoni, organitzades pel Centre d’Estudis Co-
marcal del Segrià, per conèixer i divulgar els diferents focus culturals i patrimonials del poble d’Alguaire.

Durant la jornada es visitaren les restes arqueològiques del Monestir Santjoanista guiades per l’arqueòloga Maria 
Soler; l’Església de Sant Serni, per Joan Ramon Gonzàlez; el Pou de Gel, per Josep Gallart; les antigues Escoles, avui 
Centre Sociocultural per la Pilar Pelegrí, i 
fi nalment el Santuari de la Mare de Déu del 
Merli, per Joan Ramon Gonzàlez. 

L’Associació Amics del Patrimoni Cultural 
d’Alguaire, col·laborà amb l’organització 
de la jornada, i exposà de nou l’exposició 
de l’any 2010 sobre el “Santuari de la Mare 
de Déu del Merli, per reviure la informació 
històrica, arquitectònica i fotogràfi ca del 
Santuari i de les seves pintures murals.

Durant 15 dies l’exposició fou visitable, i 
rebé també les visites dels alumnes de l’Es-
cola Teresa Berguedà d’Alguaire.

Moltes gràcies a tothom qui ho ha fet 
possible, i agrair l’oportunitat per difondre 
la història i el patrimoni del nostre poble.
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

Aquest any, la festa major del patrimoni cultural era 
més especial que mai:se celebraven 30 anys d’organitza-
ció de les Jornades Europees de Patrimoni a Catalunya. 
Al llarg d’aquests anys, sota l’impuls de la Generalitat 
de Catalunya i amb la col·laboració de la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Mu-
nicipis, l’Institut Ramon Muntaner i l’Associació Capital 
de la Cultura Catalana, ha volgut apropar la riquesa i la 
diversitat del patrimoni cultural a la ciutadania. Centenars 
de municipis, museus, monuments, associacions i entitats 
culturals d’arreu del territori, any rere any, han obert les 
portes de casa seva i han donat a conèixer el nostre pas-
sat i la nostra identitat cultural. Enguany havia de ser un 
esclat a tot el país que recollís tot aquest treball anterior.

Per aquest motiu, El 9 d’octubre de 2021, el Centre 
d’Estudis Comarcal del Segrià (CECS) també va voler 
participar en les Jornades Europees de Patrimoni (JEP). 
Aquesta edició era la desena consecutiva que el CECS 
organitzava una activitat de descoberta del patrimoni del 
Segrià i ho va fer duen terme dues activitats :

Al matí, de 10 a 13.30 hores, es va fer la visita de 
patrimoni d’Alguaire, amb la col·laboració del seu ajun-
tament, amb la participació dels 56 inscrits prèviament 
al web del centre d’estudis.

El lloc de trobada va estar a la Zona Esportiva (poli-
esportiu), on l’ajuntament va obsequiar els participants 
amb una caixa de fi gues a cadascú. 

La visita va començar al Monestir Femení Hospitaler 
d’Alguaire, amb el guiatge de l’arqueòloga de la Univer-
sitat de Barcelona Maria Soler. Seguidament, ens vam 
desplaçar a l’església parroquial de Sant Sadurní (o Sant 
Serni), un híbrid d’arquitectura barroca i del franquisme, 
on arqueòleg Joan Ramon González, va explicar les se-
ves característiques, i l’evolució al llarg de la història del 
temple. Posteriorment, vam visitar el pou de gel, amb 
explicacions de l’historiador i arqueòleg, Josep Gallart; 
la Casa Sociocultural, guiats per Pilar Pelegrí, mestra i 
historiadora, on es va explicar l’evolució de l’edifi ci es-
colar fi ns a esdevenir casa sociocultural i vam fi nalitzar la 
visita al Santuari del Merli, on vam gaudir de nou amb les 
explicacions de Joan Ramon González. i per fi nalitzar, de 
l’exposició dels Amics del Patrimoni d’Alguaire sobre el 
santuari, exposició que va poder visitar-se durant alguns 
caps de setmana més.

Altrament, a la tarda, la visita va continuar a Alfarràs 
visitant el Molí d’aigua i, després, les fàbriques tèxtils 
Viladés i Casals.

JORNADES EUROPEES DE 
PATRIMONI 2021 A ALGUAIRE

CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL SEGRIÀ
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IV CAMINADA POPULAR 
CONTRA EL CÀNCER

ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER A ALGUAIRE

El dia 17 d’octubre de 2021 es va organitzar la IV CAMINADA POPULAR CONTRA EL CÀNCER.

Es va modifi car el format d’anys anteriors per qüestions sanitàries i es va realitzar una caminada popular i altres 
activitats per tal d’ampliar els moments i espais per a gaudir i col·laborar per una bona causa.

Es van inscriure unes 300 persones, un 75% van participar a la caminada i la resta formaven part de la fi la 0.

A primera hora es va anar preparant tot per realitzar l’activitat.

Els participants van anar arribant a la plaça La sardana on recollien el Welcome pack.

ASSOCIACIÓ CONTRA 
EL CÀNCER A ALGUAIRE
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A l’hora prevista i ben equipats, els participants es 
van fer una foto de grup abans d’iniciar la caminada 
preparada i orientada pel grup Lo Makot.

El Club de Bitlles va col·laborar fent gaudir a petits i 
grans de l’esport tradicional català.

L’activitat plàs-
tica per als més 
petits: Estampa la 
teva mascareta va 
ser tota una experi-
ència creativa.

El grup Som 
com som va col-
laborar amb l’am-
bientació musical 
matinal.

La sensibilitat, la participació i la solidaritat van 
contribuir a que En marxa Alguaire aportés el seu 
petit gra de sorra per a la lluita de la malaltia.

Autor: 
Miquel Nogueras
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Comerços alguairencs es van SUMAR AL ROSA

El Club de Botifarra van celebrar el dia 29 d’octubre, 
un campionat solidari per a col·laborar en la lluita contra 
el càncer. La seva aportació fou de 250 euros.

Jugar i gaudir per una bona causa.

L’èxit obtingut en aquest a IV CAMINADA POPULAR 
CONTRA EL CÀNCER va ser gràcies a la col·laboració de 
tots i totes els que hi heu participat.

Per a vosaltres, el nostre agraïment i informar-vos 
que, es van recaptar 3.075 euros nets que s’han lliurat 
a l’Associació Contra el Càncer a Lleida i seran destinats 
íntegrament a donar continuïtat als serveis i prestacions 
gratuïts que ofereix l’esmentada associació a pacients de 
càncer i als seus familiars. Aquests serveis van des d’atenció 
psicològica, atenció social, orientació medico-sanitària, 
servei de voluntariat i fi sioteràpia, tallers d’autocures, 
accions formatives, orientació i suport i recerca, a les di-
ferents activitats i conferències de prevenció del càncer i 
foment d’hàbits saludables.

Gràcies, un cop més. Sense vosaltres no hagués estat 
possible.
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RACÓ DE CUINA
Aquest trimestre els plats que proposem són ben festius, perfectes per aquestes dates nadalenques.

Mousse de foie amb xerès

Entrant

Preparació: 15 minuts
Difi cultat: Molt fàcil

Ingredients:

100 g de foie
150 ml de nata per muntar
150 ml de xerès
Panses

Preparació:

En un cassó al foc posem el xerès i deixem que es 
caramel·litzi. A continuació, triturem el foie amb la nata 
fi ns que adquireixi la consistència d’una crema fi na, de 
mousse, podeu fer servir la batedora per a fer-ho i que 
quedi una mousse consistent i densa.

En uns gotets o bols individuals posem al fons una 
mica de la reducció i damunt hi posem la mousse amb 
compte. Decorem amb unes panses.

Podeu decorar-ho amb unes fulles de menta o 
amb altres fruits secs que us agradin.

Primer plat

Preparació: 40 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients per a 4 persones:

1 planxa de pasta de full
10 llesques de “Morcilla de Burgos”

100 gr. ceba caramel·litzada
reducció de licor de cireres “Miura”
1 ou batut per pintar
1 pastanaga per decorar
Julivert per decorar
Llavors de sèsam per decorar

Farcellets de botifarr a 
amb ceba car amel·litzada

Si no voleu posar-hi licor de Guindes, podeu fer-ho amb altres licors que s’avinguin amb la botifarra negra
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Preparació:

Començarem per preparar la reducció del licor de 
guindes Miura, deixeu-lo refredar. De la mateixa manera, 
prepararem la ceba caramel·litzada que també deixarem 
reposar. Farem servir una “Morcilla de Burgos” marca 
“Rios” o qualsevol que us agradi. Ara prepararem la 
planxa de pasta de full, tallarem quadradets que anirem 
farcint amb la botifarra i a continuació, els enrotllem. 
Després ho tancarem bé per tots dos cantons i evitar 
que marxi el farciment durant la cocció. Us podeu ajudar 
d’una mica d’aigua, mullant-vos els dits, per segellar el 
full. Els col·locarem en una safata pel forn amb paper 

antiadherent i els pintarem amb un ou batut, per rema-
tar-ho, tirarem un polsim de llavors de sèsam per sobre, 
les llavors li aportaran un toc molt peculiar i saborós, és 
important posar-ne.

Ara posem el forn a 190º i ho deixarem coure uns 
13-15 minuts aproximadament. Mentrestant, anirem 
preparant la resta d’ingredients. Farem unes tires de pas-
tanaga per decorar el plat, fem una primera base de ceba 
caramel·litzada, sense arribar al fi nal del plat, ara farem 
una petita decoració amb pastanaga i julivert i a sobre 
de la ceba, col·locarem els nostres farcellets. I fi nalment, 
omplirem els laterals amb la reducció de licor de guindes.
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Segon plat

Preparació: 50 minuts
Difi cultat: Mitjana

Ingredients:

2 cues de bou o vedella
2 pastanagues
1 pebrot verd
1 ceba
2 tomàquets madurs
2 dents d’all grans
1 got de vi negre
2 gots de brou
1 got d’aigua
Sal
Pebre mòlt
2 fulles de llorer

Preparació:
Marquem la cua de bou salpebrada, que prèviament 

el carnisser ens haurà fet a trossos. L’apartem i al mateix 
oli posem les verdures amb sal durant 5 minuts. Paral-
lelament, bullim el got de vi, els 2 gots de brou i el got 
d’aigua. Passats aquest 5 minuts afegim la cua de bou 
i els líquids. Deixem que bulli i hi afegim el llorer i el 
pebre en gra. Llavors tapem i ho col·loquem a la posició 
2 i quan comenci a sortir la pressió deixem que es cuini 
durant 1/2 hora.

En acabar deixem sortir la pressió i llavors podeu 
optar per triturar les verdures com hem fet nosaltres o 
servir-ho tal qual.

Cua de bou a l ‘olla exprés
És una recepta molt saborosa i aconseguireu 

que la carn quedi molt tendra i es desprengui 
de l’os fàcilment.

Crema de iogurt 

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: 30 minuts
Difi cultat: Molt fàcil

Ingredients:

3 iogurts naturals
1 llimona
Mel
1 tassa de nata líquida

Preparació:
Comencem batent la nata, ho haurem de fer fi ns 

aconseguir que tingui una textura adequada, tan es-
ponjosa com ens agradi. En un bol mesclem els iogurts 
amb la mel i el suc de llimona. Remenem bé perquè es 
barregi  tot, formant una crema homogènia. Li afegim 
la nata ja muntada, feu-ho amb molta cura. Per acabar, 
introduïm les postres a la nevera, fi ns el moment just 
de servir.

Amb aquests ingredients tan bàsics aconseguirem 
unes postres delicioses.
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LA DONA QUE TROBAVA BÉ TOT 
EL QUE FEIA EL SEU HOME

JESÚS GUAMIS HORTET

Vet aquí que una vegada hi havia un matrimoni que 
tenia una vaca. Com que els va venir un temps de mi-
sèria, van pensar en vendre-la al mercat. Un dia de bon 
matí, el marit va agafar la vaca i se’n va anar cap a la fira. 
Quan feia una estona que caminaven, va trobar-se amb 
un home que duia un porc al mercat. Li va semblar que 
un porc era més venedor que una vaca i li va proposar: 

– Voldríeu canviar el porc per la vaca?

– SÍ, fa.

I van fer el canvi. Una mica més enllà, l’home va tro-
bar-se’n un que portava una cabra i va pensar que aquell 
animalot de porc que gairebé no podia caminar potser 
el faria arribar al mercat al vespre quan s’hagués acabat, 
mentre que amb la cabra, hi arribarien en una estona. I 
li van venir ganes de canviar el porc per la cabra.

– Escolteu –va dir l’amo del porc–, que voldríeu can-
viar la cabra per aquest porc?

– Prou.

I van fer el canvi. Una mica més avall l’home va tro-
bar-se amb un altre que duia un xai. Quan el va veure tan 
bonic, se’n va enamorar i va creure que un xai costava 
menys de vendre que una cabra. Va aturar l’amo del xai 
i li va preguntar:

– Voleu canviar el xai per la cabra?

– SÍ, fa.

I van fer el canvi. El xai, però, es cansava de caminar 
i, per poder anar més ràpid, l’home se’l va carregar al 
coll; però aleshores era ell qui es cansava.

Més avall va trobar un que duia un pollastre i va pensar 
que si el canviaria pel xai no aniria tan carregat.

- Escolteu, bon home, voleu canviar el xai pel gall? 

- D’acord.

I van fer el canvi. De tant caminar, li va agafar gana i 
quan va arribar a un hostal, va entrar i li va dir a l’hostaler: 

- Mestre, em voleu coure aquest gall per esmorzar?

– Amb molt de gust.

I al cap d’una estona es va entaular i es va menjar el 
gall. Va quedar molt satisfet, va pagar i va sortir al camí. 
Ara, però, no tenia res per vendre al mercat, així és que 
va anar a passejar. Quan va estar cansat de passejar, va 
tornar a casa seva.

A l’entrada del poble es va trobar amb un veí, que li va 
preguntar com li havia anat pel mercat. Ell li va explicar 
tot. L’altre, molt estranyat del seu comportament, no 
parava de dir-li:

– Ai, quan la teva dona ho sabrà, ja et pots preparar!

– Quan la meva dona ho sabrà, trobarà que ho he fet 
molt bé, va dir ell.

Però el veí no es volia creure que la seva dona trobés 
bé tota aquella sèrie de canvis que els havia deixat sense 
vaca i sense diners.

– Mira, em jugo cent unces d’or que quan li expliquis 
això mateix que m’acabes d’explicar a mi, la teva dona 
t’apallissarà –va dir el veí somrient–.

– Fet –va dir l’home–.

Van anar cap a la casa i el veí es va amagar darrerE la 
porta per seguir la conversa entre marit i muller.

– Com t’ha anat, marit meu, pel mercat? –Va pregun-
tar-li la dona només entrar–. Veig que no portes la vaca. 
Quantes unces n’has tret?

– T’explicaré el que m’ha passat. Quan feia una estona 
que caminava he vist un porc i he pensat que el porc fora 
més venedor que la vaca i l’he canviat.

– Trobo que has fet bé, perquè així quan matem 
el porc, podrem fer botifarres i llonganisses i tindrem 
cansalada.

– Ja ho veuràs. El porc estava tan gras que no cami-
nava gens i hauria trigat tres dies a arribar al mercat, 
de manera que quan he trobat un home que duia una 
cabra, li he canviat.

- Trobo que has fet molt bé, la cabra ens farà cabridets 
i tindrem llet i ens podrem alimentar.

– Quan he tingut la cabra, l’he trobat lletja i fastigosa i 
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SADURNÍ I FAUST MONTSERRAT 
BALLESTÉ, MOSSOS DE LES 
ESQUADRES DE CATALUNYA

M. ANTÒNIA BARDINA ARQUÉ

m’ha agradat més un xai que també portaven al mercat, 
i he fet truca de la cabra pel xai.

– Trobo, marit meu, que has tingut un gran encert, 
perquè així podrem filar la llana i fer un jersei per a tu i 
unes mitges per a mi, que estem molt malament de roba.

– Espera, que no he acabat. El xai no podia caminar 
i me l’he hagut de carregar al coll, i això em rebentava 
i l’he canviat per un pollastre.

– Trobo que has fet molt bé, així podrem posar llo-
cades i no haurem de comprar ous.

– Oh, però no l’he portat pas a casa el gall, perquè 
de tant caminar i de tant baratar, m’ha agafat gana que 
no aguantava i m’he fet coure el gall a l’hostal i me l’he 
menjat.

– Ai marit meu, això si que trobo que es el millor 
que has pogut fer. Amb tant negoci et devies debilitar 

molt, i estar dèbil no esta bé, perquè et poden venir tot 
de malalties.

Aleshores el marit va cridar al veí que no se’n sabia 
avenir del que havia sentit.

– Veus com jo t’ho deia que la meva dona trobaria 
molt bé tot el que he fet? Penso que no deus tenir dubte 
que t’he guanyat la juguesca.

I el veí, molt a contracor, li va haver de donar les cent 
unces i bitllo-bitllo. Tot rosegant-se els punys i perjurant 
que mai més no es posaria en res que no li anés ni li 
vingués, va tornar a casa seva.

I vet aquí com el bon seny d’aquella dona, que trobava 
bé tot el que feia el seu home, li va fer guanyar cent unces 
que valien vint vegades més que la vaca.

Us ha agradat? Doncs com sempre, a reveure!

Aquest escrit que llegiu pretén fer un recull de la 
vida i professió dels germans Sadurní i Faust Mont-
serrat Ballesté, de Cal Bescans d’Alguaire.

El Sadurní i el Faust eren fills de Josep Montserrat 
Pastoret, de cal Bescans, i de Josefina Ballesté Barbé de 
cal Cabrera. 

El domicili familiar es trobava al carrer del Pou número 
11 (actualment “Cal Guiu”). El matrimoni Montserrat – 
Ballesté van tenir 7 fills: 

• La Josepa, nascuda cap al 1891. Es casa amb An-
tonio Terrado Gelet, de cal Manron (domicili al 
carrer Bell-lloc, 74).

• El Josep, que hauria nascut el 1897. Va participar a 

la guerra contra el Marroc. Va morir solter el 1927, 
a l’edat de 30 anys.

• El Joan, nascut el 1901 que, després de la mort 
del Josep, queda com a hereu. Amb la seva esposa 
Nativitat Perna Barés i els seus fills es traslladaran 
a viure a l’actual Torre de Bescans, al pk 13’5 de 
la N-230.

• El Sadurní, nascut el 1903.
• El Faust, nascut el 1906.
• La Francisca que va anar a viure a Lleida.
• La Carme, que també es va traslladar a Lleida.

El Sadurní i el Faust Montserrat Ballesté seran mossos 
d’Esquadra els anys 30 del segle passat, fins la dissolució 
del Cos el 1939.
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SADURNÍ MONTSERRAT BALLESTÉ

El Sadurní Montserrat Ballesté neix a Alguaire el 25 
de setembre de 1903.

El 28 de març de 1928 es casa amb Rosa Roca Cam-
bray1, de cal Barrau, també d’Alguaire, nascuda el 3 de 
juny de 1907. Tindran dos fills, la Pepita, nascuda al 
nostre poble el 3 de juny de 1929 i el Ramon, nascut a 
Viladecavalls (Barcelona) el 14 de març de 1934.

Als censos de la Diputació de Lleida de 1931, trobem 
al Sadurní treballant d’obrer a la fàbrica de filats de la 
colònia d’Alguaire. Serà a instàncies d’un altre treballa-
dor que el Sadurní s’assabenta de la convocatòria per a 
l’ingrés al Cos de les Esquadres de Catalunya. Hem trobat 
la sol·licitud que fa el Sadurní d’un extracte de la seua 
partida de naixement al registre civil d’Alguaire, de data 
26 de gener de 1932. Possiblement fos per presentar-se 
a les proves d’accés al Cos de les Esquadres de Catalunya. 

Com a anècdota que ens explica el seu net Josep 
Maria Tersa Montserrat i ens confirma el seu nebot Lli-
berat Montserrat Perna, el Sadurní també va demanar 
d’ingressar a la Guàrdia Civil, però la resposta positiva 
dels Mossos es va avançar a la de la “Benemérita”.

El Sadurní aprova l’oposició i ingressa a les Esquadres 
de Catalunya l’1 de setembre de 1932, tal com consta a 
la seva cartilla de mosso.

El primer lloc on desenvoluparà la professió és al des-
tacament de Viladecavalls (Vallès Occidental), població 
on el 1934, neix el seu fill petit Ramon. 

Posteriorment hauria estat destinat a Navàs (Bages) 
on s’instal·la amb l’esposa i els fills.

En esclatar la guerra civil, el Sadurní, com el gruix del 
Cos de Mossos, és cridat a Barcelona. A la capital catalana, 
els efectius són distribuïts entre el Palau de la Generalitat 
i el Parlament de Catalunya. 

El Sadurní, a part de les hores del servei de vigilància 
al Palau de la Generalitat, també cuinava per als seus 
companys. Un d’aquests companys a qui el Sadurní té un 

1 Hem trobat als arxius els que serien germans de la Rosa Roca 
Cambray: el Josep, el Manuel i la Joaquima (Quimeta). Familiars 
de la família Roca ens informen de tres germans més (dues noies 
i un noi) haurien emigrat a Argentina (possiblement la Carme, la 
Maria i el Ramon). Segons ens explica la família, la filla petita Rosa 
va néixer quan les dues germanes Carme i Maria i el germà Ramon 
ja havien emigrat a Argentina, per la qual cosa no es van conèixer, 
malgrat que es van relacionar per correspondència.

especial afecte i admiració és el mosso de primera (actual 
categoria de caporal) Lliberat Aixalà Martí, natural de 
Castelldans. En honor al seu company portarà el nom el 
nebot del Sadurní, el Lliberat Montserrat Perna.

A Alguaire, la integritat del Joan, germà gran del Sadur-

Document de nomenament del Sadurní Montserrat.

Cartilla professional del Sadurní Montserrat Ballesté.
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ní corre perill en ser acusat de feixista per gent del comitè 
revolucionari local. En assabentar-se el Sadurní, viatja des 
de Barcelona fins al poble i lliura al Joan una pistola per 
defensar-se. Fan pràctiques de tir a l’entorn de la torre. 
Finalment, el Joan s’adona que l’arma li pot comportar més 
problemes que protecció i la retorna al seu germà mosso.

Com la majoria de membres del Cos, en apropar-se 
les tropes colpistes de l’exèrcit nacional a Barcelona, el 
Sadurní marxa cap a França acompanyant el Govern de 
la Generalitat. Els mossos van ser confinats al camp de 
concentració d’Argelers fins que el cap del Cos, el tinent 
coronel Frederic Escofet, en aplicació de convencions 
internacionals sobre presoners de guerra, va sol·licitar a 
les autoritats franceses d’alliberar tots els mossos, com 
a membres de la policia de la Generalitat de Catalunya. 
Les autoritats franceses van accedir a aquesta deman-
da del comandament. Tots els mossos, en ordre de 
formació, va sortir del camp saludant el seu cap amb 
emoció. Les darreres paraules de comiat d’Escofet als 
mossos eren plenes de tristesa i desencís per la desfeta 
però alhora, reforçant-los el sentiment d’honor de per-
tinença al Cos policial català. Els mossos que van voler, 
van poder retornar a Espanya per la frontera d’Irun, on 
els militars franquistes els van portar a diversos camps 
de concentració. Al mateix temps, a Barcelona, els nous 
governants franquistes determinen la dissolució del Cos 
de les Esquadres de Catalunya, el 26 de gener de 1939

El Sadurní pot retornar a Lleida amb la família on, 
després d’un temps de moltes vicissituds per la duresa 

de la postguerra, la seua esposa Rosa troba feina de 
cuinera a l’anomenada Guarderia de la Diputació de 
Lleida que tenia cura dels infants necessitats. Segons ens 
explica la Pepita, filla del Sadurní, el llavors president de 
la Diputació, Josep Maria de Porcioles (futur alcalde de 
Barcelona), anava un dia a la setmana a dinar al menjador 
de la guarderia i elogiava el dinar tan bo que cuinava 
la Rosa. Per la relació de la família amb la Diputació, el 
Sadurní s’assabenta que s’ofereix una plaça de jardiner 
de l’organisme provincial; es presenta i aprova l’oposició 
per tenir cura del jardí de l’Hospital Provincial de Lleida 
(actualment Hospital de Santa Maria), institució depenent 
també de la Diputació. Això succeïa el 1942.

L’any 1947 el Sadurní té la possibilitat d’ocupar la 
plaça de porter i encarregat de la centraleta telefònica 
de l’Hospital, per decés de l’anterior guarda. Es presenta 
a les proves i guanya aquesta ocupació, primer com a 
interí i, des del 1948, com a definitiu. Desenvoluparà 
aquest ofici fins la seva jubilació, l’any 1974.

Als arxius de la Diputació s’ha trobat la reclamació o 
recurs que el Sadurní presenta per tal que se li reconeguin 
els 6 anys treballats com a mosso d’Esquadra. Aquesta 
reclamació va ser possible gràcies a l’inestimable suport i 
coneixements del seu gendre Josep Maria Tersa Garrofé2, 
empleat i més tard director del Banc de Bilbao de Lleida. 
Inicialment se li denega aquesta reivindicació laboral. Per 
a les autoritats del règim franquista, els Mossos d’Esqua-
dra eren un cos policial adscrit al govern il·legalitzat de 
la Generalitat republicana.

Finalment, el 1961, es resolt favorablement per al 
Sadurní aquesta reivindicació laboral dels anys com a 
funcionari mosso de la Diputació de Barcelona.

El 1974, el Sadurní Montserrat es va jubilar de porter 
de l’Hospital i va rebre la felicitació i agraïment de tot el 
personal mèdic-sanitari i de la resta de treballadors pel 
seu caràcter afable, seriós i entregat a la feina ben feta 
que requeria d’absoluta confidencialitat, pel fet d’encar-
regar-se de la centraleta telefònica on enllaçava totes les 
trucades internes i externes. 

2 El gendre del Sadurní era Josep Maria Tersa Garrofé, fill de 
Francisco Tersa Melé, de cal Farré del Pati d’Alguaire, i de Maria 
Garrofé Solé, d’Almenar. Dos germans del Josep Maria, el Fran-
cisco i el Ramon Tersa Garrofé, seran els propietaris gerents de la 
reconeguda empresa de remolcs agrícoles “Carruatges Tersa”, 
ubicada davant de l’actual Auditori de Lleida.

Sadurní amb la seva esposa Rosa i la filla Pepita

Cartilla professional del Sadurní Montserrat Ballesté.
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Al número 66 de la revista “Matinal – Noticiario 
Mensual Informativo Cultural” de l’Hospital Provincial 
de setembre de 1973, podem trobar una entrevista que 
se li fa al Sadurní, amb motiu de la seua imminent jubi-
lació (la transcrivim perquè expressa les paraules directes 
del Sadurní).

El Sadurní Montserrat Ballesté va morir el 19 de no-
vembre de 1986, a l’edat de 83 anys3. Durant la seua 
jubilació va poder fruir de la companyia dels seus dos 
nets, el Josep Maria i el Jordi Tersa Montserrat, fills de la 
seua filla Rosa, als quals portava a passeig i, en alguna 
ocasió, també havia dut al seu lloc de treball a la centra-
leta - porteria de l’hospital.

Tot l’agraïment a la Pepita Montserrat Roca, filla del 
Sadurní i als seus nets Josep Maria i al Jordi Tersa Mont-
serrat, per la informació i la cessió del material fotogràfic 
que ens han facilitat i que han fet possible aquest recull 
sobre la vida del seu pare i avi respectiu. Així mateix, un 
agraïment molt especial al Lliberat Montserrat Perna, pel 
seu aclariment sobre la família i pel sentiment que ens 
expressa de portar el nom d’un comandament del Cos 
de les Esquadres de Catalunya.

3 La Rosa Roca Cambray, esposa del Sadurní, va morir el 15 de 
juny de 1996. Aquell mateix any, el 2 de març, havia mort el seu 
gendre, Josep Maria Tersa Garrofé.

ENTREVISTA AL SR. MONTSERRAT

(Número 66 de la revista “Matinal – Noticiario Men-
sual Informativo Cultural” del Hospital Provincial - sep-
tiembre de 1973)

No fue fácil convencer al Sr. Montserrat dejarse entre-
vistar con motivo de su jubilación, ya que le gusta pasar 
desapercibido, pero dado que le insistimos y por el amor 
que tiene al Hospital por fin accedió.

Todo el Hospital ya es conocedor de la noticia, así 
como del homenaje íntimo y sencillo con que sus compa-
ñeros le brindan en estos momentos en el restaurante la 
Pineda. Para conocer algo de su vida le hemos formulado 
las siguientes preguntas para todos ustedes.

¿SEÑOR MONTSERRAT DONDE NACIÓ Y CUAN-
DO?

En Alguaire, el 25 de septiembre de 1903, muy tem-
pranito a las 7 de la mañana.

¿DONDE CURSO SUS ESTUDIOS I COMO?

Sin mucho interés la cultura general y algún que otro 
golpe a los dedos con la regla.

¿COMO FUE EL INGRESO EN LA DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA Y CUANDO VINO A LÉRIDA?

En el año 1932 estaba trabajando en la Fábrica Mata 
y Pons, de hilados, en Alguaire, cuando el compañero de 
trabajo Saturnino Jofre, teniente retirado de la campaña 
de Cuba, me informó que habían convocado concurso 
para el ingreso en las Escuadran de Cataluña-Barcelona, 
me presenté y tras unos exámenes saqué plaza y me in-
corporé el 1º de septiembre de aquel mismo año, como 
mozo de Escuadra de 2ª, cobrando 360 pts. mensuales, 
que en aquel tiempo no estaba nada mal. Desempeñé el 
cargo hasta el 1º de abril de 1939 en que todo el cuerpo 
quedó suspenso de sueldo y empleo, por lo que regresé 
a Lérida y tras varias vicisitudes, el mes de noviembre 
de 1942 me presenté a un examen-concurso para una 
plaza de jardinero de la Exma. Diputación de Lérida que 
aprobé. Era presidente en aquel entonces de la Exma. 
Diputación el Exmo. Sr. Dn. José Mª Porcioles y Diputado 
Delegado de Beneficencia el Sr. Dn. Luís Alonso Olarte.

¿SIEMPRE OCUPO EL SITIO DE ORDENANZA – 
PORTERO?

Como ya le he dicho estuve prestando mis servicios 
como “MOZO DE ESCUADRA” en la provincia de Bar-
celona.

¿CUANTO LE DIERON EN SU PRIMERA PAGA EN 
LA DIPUTACIÓN?

Sadurní amb els seus néts Josep Maria i Jordi,  
a la centraleta telefònica de l’Hospital Provincial
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Mi primera mensualidad en la Diputación fue de 
330’75 pts. Mi retribución anual era de 4.024’12 pts.

¿QUE HARÁ DESPUÉS DE LA JUBILACIÓN?

Mi pasatiempo preferido son las pequeñas reparacio-
nes del hogar y salir a pasear con mis nietos José María y 
Jorge de 5 i 3 años de edad, y que los dos son nacidos en 
el Hospital. Hasta hace poco tiempo mi afición favorita 
era la agricultura pues tenía junto a mi casa un pequeño 
huerto en el que producía fruta y hortalizas para la casa, 
familiares y amigos, pero los años pasan y tuve que de-
jarlo; desde entonces como le he dicho mi afición favorita 
es la de fontanero, electricista, pintor, etc. en mi casa, y 
fuera de ella, mis nietos.

¿CUANTOS DIRECTORES DE HOSPITAL HA CO-
NOCIDO?

Tres ha sido, los Doctores Sres. D. José Cava Coma-
bella, Don Severo Alonso Nieto y el actual Don Lorenzo 
Días-Prieto

¿ALGUNA ANÉCDOTA EN SU VIDA DE HOSPITAL?

En el transcurso de estos años han sido muchas las 
anécdotas que pudieron contarse, pero en estos mo-
mentos no recuerdo ninguna en particular. Como cosa 
y anécdota personal que puedo contar es que he sido 
bautizado dos veces. La primera en Alguaire a los pocos 
días de nacer en la parroquia de San Fausto y San Sadurní, 
recibiendo el nombre de SATURNINO, y la segunda en 
este hospital por el Rvdo. Ramón Galcerán, quién me 
impuso el nombre de “GENERAL DEGAULLE”.

¿QUE PABELLONES HA VISTO INAUGURAR AQUÍ?

He visto inaugurar los pabellones de Medicina Gene-
ral, Policlínica y el pabellón Preventorio, así como la es-
cuela de A.T.S. y últimamente la sala de RECUPERACIÓN 
Y SERVICIOS INTENSIVOS.

¿EN QUE COSAS SE HA NOTADO UNA MEJORÍA 
EN ESTE HOSPITAL?

La mejoría en los servicios e instrumental, con los 
que han sido posible una mejor atención a los enfermos.

¿RESULTA DIFÍCIL ESTAR EN LA CENTRALILLA?

No es que el personal sea difícil de atender por la 
centralilla, pero se necesita mucha atención, pues al tener 
que alternar con el Servicio de Puerta, en los momentos 
punta es difícil al COMPAGINAR LAS DOS COSAS Y A 
VECES NO PUEDO ATENDER, como uno quisiera pero 
siempre he encontrado comprensión con todos.

¿NOS QUIERA DAR UN SALUDO SR. MONTSERRAT 
EN ESTE DÍA DE SU JUBILACIÓN?

Tengo la satisfacción de expresar que he admirado 
a todo el personal del Hospital tanto Directivo como 
Médico, Religioso y compañeros de trabajo, pero quizás 
por el mucho tiempo que los traté recuerdo al Revdo. 
Ramón Grau (q.e.p.d.) y al Dr. Cava. También admiro y 
guardo el debido respeto a la Comunidad de Hermanas 
de San Vicente de Paúl. Y en estas horas de despedida, 
que se junta la alegría del, yo creo, merecido descanso 
y la pena de dejar junto al quehacer diario del Centro, a 
tantos y tan buenos compañeros y Jefes, solo me resta 
quedar a disposición de todos. Me satisface quedarme 
a vivir muy cerca del Hospital, pues de esta manera los 
podré recordar mejor.

Así de sensatas y claras han sido las respuestas del Sr. 
Montserrat, su paso por el Hospital dejará huella por el 
deber cumplido y su amabilidad, por eso le deseamos 
a ese gran hombre la felicidad, alegría y paz, durante el 
resto de su vida.

Rvdo. Galcerán

MOSSO D’ESQUADRA FAUST MONTSERRAT BALLES-
TÉ, DEFENSOR DEL MONESTIR DE MONTSERRAT

El Faust Montserrat Ballesté va néixer el 7 de març del 
1906 i va ser batejat l’endemà.

Cap als anys 30 del segle passat trobem el Faust 
residint fora d’Alguaire, com a obrer en una fàbrica de 
químiques de l’Hospitalet de Llobregat.

Ingressa al Cos de les Esquadres de Catalunya, possi-
blement cap al 1932. 

L’abril de 1934, trobant-se destinat al destacament 
de Monistrol, demana permís al seu comandament 
per viatjar a Alguaire i contreure matrimoni amb Maria 
Leonor Agustí Mas, de cal Cutxic d’Alguaire. La Leonor, 
nascuda el 13 de gener de 1910, era filla de Josep Agustí 
Farreny d’Alguaire i de Leonor Mas Mor (de Sudanell).

La Leonor es trasllada a Monistrol amb el Faust i, cap 
al 1935, neix el seu fill gran, Josep.

Quan el 1936 esclata la Guerra Civil, el govern de la 
Generalitat encarrega al comissari polític Carles Gerhard 
Ottenwälder, la defensa del monestir de Montserrat i els 
arxius i tresors artístics que s’hi guarden. També la protec-
ció dels monjos que hi resideixen. El comissari envia una 
quinzena de mossos que s’instal·len en cel·les similars a 
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les dels monjos, alguns amb les seues famílies. Els mos-
sos del destacament de Monistrol, on es troba destinat 
el Faust, donaven suport als mossos arribats al santuari. 

La senyora Maria Cinta Castelló, filla d’un dels mossos 
que vigilaven Montserrat, al llibre “Els Mossos que van 
salvar Montserrat”4detalla les vivències del seu pare 
Ramon Castelló Hierro el qual, juntament amb altres com-
panys mossos van impedir que un escamot de milicians 
anticlericals de la comarca accedís i cremés l’església i el 
monestir. Com explica al llibre, van resguardar la Verge 

4 “Es van enfilar fins a dalt de la muntanya amb un camió, anaven 
carregats amb bidons de gasolina i tenien ganes de fer-los servir. 
El meu pare i la resta dels mossos estaven apostats al mur que 
tanca la plaça de Santa Maria i des d’aquest punt van fer aturar 
el camió. Hi va haver molta tensió, es va produir una negociació 
llarga i dura. Els milicians deien que passarien i els mossos els van 
deixar clar que eren allà per impedir-ho.” Al final la cosa va acabar 
bé i aquells milicians van deixar les armes i la benzina i van entrar al 
recinte monàstic, on van acabar confraternitzant amb els policies, 
que els van convidar a licor Aromes de Montserrat”. Els Mossos que 
van salvar Montserrat, Ed. Llibres de l’Índex.

Moreneta i els tresors i obres d’art i van protegir la vida 
dels monjos (perseguits per la seva condició de religio-
sos), tot evacuant-los fins a Barcelona en una arriscada 
operació en què els mossos van posar en perill la seva 
pròpia integritat.

El Faust Montserrat Ballesté va ser un d’aquells pro-
tectors de Montserrat, tal com ens ha explicat el seu fill 
Faust Montserrat Agustí.

Després de Monistrol, el matrimoni es trasllada a Prats 
de Lluçanès, a la nova destinació del Faust. En aquesta 
població naixerà el fill petit Faust, el 1938, mentre al 
pare, ben aviat, per l’agreujament del conflicte bèl·lic de 
la Guerra Civil, el traslladen a Barcelona com gran part 
dels mossos, davant la prioritat de defensar el Govern de 
la Generalitat i el Parlament de Catalunya. 

La Leonor i els fills resten a Prats de Lluçanès i el con-
tacte amb el pare és cada cop més complicat fins arribar 
al punt de no rebre cap notícia d’ell.

L’avanç de les tropes franquistes obliga el govern de 
la Generalitat a marxar cap a França. Tots els mossos 
d’Esquadra també s’hi desplacen per protegir les màxi-
mes autoritats de Catalunya. Durant el viatge, el Faust 
acompanyarà un grup en el qual es trobava el poeta 
Antonio Machado.

Com molts altres exiliats, el gruix dels mossos van ser 
empresonats al camp de concentració d’Argelers. Per 
mediació del seu màxim comandament, el tinent coronel 
Frederic Escofet, les autoritats franceses permeten d’alli-
berar tots els mossos i se’ls dona la possibilitat de retornar 
a Espanya, lliurant-se als nous governants franquistes.

Quan finalitza la guerra, la Leonor i els dos fills, Josep 
i Faust no tenen cap notícia del pare, per la qual cosa 
decideixen retornar a Alguaire a la casa pairal de la Leo-
nor, al carrer de la Botera.

Com altres mossos, el Faust decideix de retornar a 
Espanya i lliurar-se als franquistes per la frontera d’Irun, 
on és detingut i enviat al monestir de Sant Pedro de 
Cardeña5, al municipi de Castrillo del Val, a 10 km de 
Burgos. Allí s’hi va instal·lar un camp de concentració per 
als presoners republicans i els de les Brigades Internaci-
onals que eren apressats a la zona nord de la península. 
En aquest penal el Faust romandrà fins que, des d’Al-
guaire, poden enviar un aval del capellà que el deslliura 

5 https://lasmerindadesenlamemoria.wordpress.com/2012/01/04/
campo-de-concentracion-san-pedro-de-cardena-2/

El Cos de Mossos d’Esquadra sempre ha estat lligat  
al santuari de Montserrat
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dels treballs forçats a què eren obligats els presoners, i li 
permet de retornar. 

El Faust arriba amb tren fins l’estació de Lleida i, a peu, 
es desplaça fins a Alguaire on, finalment, pot abraçar la 
dona i els fills.

Sense cap possibilitat de treball al poble, la família 
s’instal·la a Lleida on viuran uns anys molt durs, agreujats 
per l’antiga condició de mosso d’Esquadra del Faust. 
El seu fill recorda que la Guardia Civil es presentava al 
domicili per escorcollar-lo, a la recerca d’unes armes que 
no existien; aquesta acció només perseguia intimidar i 
reprimir unes persones que van servir i ser fidels al Govern 
de la Generalitat de Catalunya.

L’esperit lluitador del Faust Montserrat Ballesté el 
va dur a exercir nombrosos oficis per tirar endavant la 
família. Des de vigilant del garatge de camions “Font”, 
on els xofers li facilitaven algun sac de carbó que servia 
per cuinar i escalfar la llar. A l’empresa navarresa “Ugarte 
i Cia” hi va treballar en la construcció de l’ambulatori 
sanitari de Prat de la Riba i la de l’”Hospital General Mos-
cardó” (actual Hospital Universitari Arnau de Vilanova), 
inaugurat pel llavors ministre de treball, José Antonio 
Giron de Velasco.

Com a encofrador de l’empresa Bonna” va participar 
en la construcció dels ponts del ferrocarril i els que creuen 
el canal de Seròs, a la capital del Segrià.

El fill Faust només recorda un fet positiu del règim 
franquista, quan el pare va rebre un petit reconeixement 
econòmic anomenat “paga graciable” que el president 
de la Diputació de Barcelona, Joaquín Buxó – Dulce de 
Avaigar va atorgar als integrants de l’escamot de mossos 
d’Esquadra que van protegir el monestir de Montserrat 
durant la Guerra Civil.

Els seus fills Josep 
i Faust van heretar 
aquest esperit de treball 
i superació dels pares.

El fill gran Josep, 
com a dependent a 
la famosa botiga de 
roba lleidatana “Alma-
cenes de Sant Pedro” 
i, posteriorment, com 
a comercial per a Cata-
lunya, França i Bèlgica 
de l’empresa “Tèxtil 

Grimau”, de Puig-
cerdà. Malaurada-
ment el Josep va 
morir molt jove, 
als 44 anys, a Bar-
celona on residia 
amb la seva esposa 
Paquita i els quatre 
fills i on era repre-
sentant de l’em-
presa de material 
plàstic “Germans 
Rocafort”.

Per la seua part, 
el fill petit Faust 
ens parla sobre els 
seus breus anys 
d’estudiant a les 
Escoles Municipals 
del carrer Tallada 
de Lleida, i que, 
abans de complir 
13 anys, ja va co-
mençar a treballar 
com a ajudant de 
fontaner. 

Més tard aprèn 
l’ofici de mestre 
pastisser i treballa 
a les pastisseries 
lleidatanes “Pujol”, del carrer Boters, “El Cisne” de Bal-
mes, “Sant Jaume”, al costat del Peu del Romer de carrer 
Cavallers i “El Ramillete”, al carrer Major. Per si no fos 
prou feina, a les tardes fa de comercial d’una empresa 
de perfumeria per a les províncies de Lleida i Osca, fins 
a la jubilació. 

El Faust es casa amb l’Angelines Mur de la població 
saragossana d’Alcalà del Obispo. Ella i la seua família van 
viure prop de catorze anys a les cases dels enginyers de 
l’embassament de Santa Anna i va ser testimoni directe 
de la construcció d’aquesta obra pública del municipi 
de Castillonroi.

El meu agraïment al Faust i a la seua esposa Angeli-
nes per rebre’m al seu domicili i recordar la vida del seu 
pare Faust Montserrat Ballesté, mosso de les Esquadres 
de Catalunya, 1932-1939 del qual, malauradament, 
no es conserva cap fotografia que pugui acompanyar 
aquest recull.

El tinent coronel Frederic Escofet  
va aconseguir l’alliberament dels mossos  

internats al camp de concentració  
d’Argelers (França).

Placa insígnia dels mossos dels anys  
de la República i Guerra Civil
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REcuLl PrEMsa

35SEGRE 

Divendres, 24 de setembre del 2021 ESPECIAL

explicar aspectes interessants 
de la seva trajectòria perso-
nal i professional i molt espe-
cialment de l’evolució de la 
pandèmia.

Pel que fa a la festa, cal des-
tacar que tornarem a tenir les 
firetes a la zona esportiva, dife-
rents grups d’animació per als 
més petits: La Cremallera, Alea 
Teatre i Sac Espectacles, i les 
actuacions d’en Quim Masfer-
rer i de l’orquestra Costa Bra-
va, entre altres. Tots els actes es 
faran a la plaça de la Sardana 
i al Casal, com hem dit, amb 
aforament limitat. Es distribui-
ran i assignaran taules i cadires 
d’acord amb la reserva de plaça 
reglamentària. 

Seguint les recomanacions 
de l’Agència de Salut Pública 
de la Generalitat, hem d’evi-
tar aglomeracions o el contacte 
estret dels assistents. Al jovent 
us demanem prudència i com-
prensió, ja que no es poden 
autoritzar les penyes de tota 
la vida perquè encara estem 
immersos en una crisi sanitària 
sense precedents. 

Malgrat tot, i en nom dels 
membres del consistori i dels 
treballadors de l’ajuntament, 
us desitjo que passeu una bona 
festa major 2021.

Crida a l’art, 
d’entrada
Uns tallers obren l’agenda, amb Masferrer 
i el pregó de Ferran Barbé a destacar

Benvolguts/des veïnes i 
veïns.

Arriba el darrer cap de set-
mana de setembre i el calenda-
ri, que no s’atura, ens porta la 
festa major. 

El 2021 continua sent com-
plicat. La pandèmia que arros-
seguem un any i mig després 
segueix condicionant el dia 
a dia de la ciutadania. Amb 
l’administració de la vacuna a 
partir del mes de gener ha co-
mençat a minvar l’impacte de 
la malaltia, tot i així cal estar 
atents i fer cas de les recomana-
cions del departament de Salut 
i de Protecció civil (Procicat). 

Seguim, però, veient acti-
tuds i maneres d’actuar que 
res tenen a veure amb aquestes 
instruccions. Hauríem de ser 
conscients que moltes persones 
han emmalaltit de la Covid-19 
i que aquesta situació de risc 
persisteix.

Enguany s’ha de continuar 

adaptant els actes de la festa 
major a la normativa vigent, 
fet que implicarà gestionar 
l’aforament amb el sistema de 
cita prèvia, així com portar la 
mascareta higiènica, facilitar 
el rentat de mans i el mante-
niment de la distància de se-
guretat. Això no impedirà ce-
lebrar el més rellevant, com la 
proclamació de les pubilles i 
els hereus i el pregó de la festa 
major. 

Aquest any en honor i reco-
neixement a la ingent tasca de 
tot el col·lectiu sanitari, del pri-
mer al darrer, s’ha decidit que 
faci el pregó el doctor Ferran 
Barbé i Illa, referent territorial 
de malalties respiratòries i cap 
dels serveis de Pneumologia 
dels hospitals universitaris Ar-
nau de Vilanova i Santa Maria. 
Com bé sabeu fill d’Alguaire, 
molts/tes l’heu vist créixer i 
el coneixeu. Persona afable i 
propera que segur que ens pot 

Antoni Perea i Hervera
Alcalde d’Alguaire.

Prudència i 
comprensió

Festa major
Alguaire

D’esquerra a dreta i a dalt, les pubilles i hereus infantils Cesc Aran, Martina Tello, Nil González, Alexia 
Albana, Roger Turmo i Lua González. De peu, les pubilles i hereus juvenils Adrià Tello, Laia Roma, Macià 
Roig, Alba Farré, Eric Teixidó i Maria Rebolleda.

A
lguaire convida per festes 
a lluir talent. Un taller de 
pintura creativa i dansa 

urbana inaugura tres dies ben 
atapeïts, que aspiren a capti-
var tota mena de públics. Com 
a plats forts, l’espectacle Bona 
gent de Quim Masferrer, i el 
pregó de l’alguairenc Ferran 

Barbé Illa, tot un referent mun-
dial en l’àmbit de l’apnea del 
son. Masferrer i Barbé encap-
çalen un cartell que inclou con-
certs com el de Mythic Coffee 
Band, Pixie Dixie, Alea Quartet 
o Costa Brava, pedalada popu-
lar o espectacles d’Alea Teatre, 
Sac Espectacles i la Cremallera.

DIVENDRES 24

10.00 Jornada de Street Art, 
taller de pintura creativa i taller 
de dansa urbana a càrrec de 
Foxi. A la plaça Catalunya.

17.00 Animació infantil amb el 
grup La Cremallera. A la plaça 
Església.

18.00 Firetes. A la zona 
esportiva.

19.30 Concert amb el grup Alea 
Teatre. A l’Esbart Bell Camp.

20.00 Recepció del pregoner. A 
la sala d’actes de l’ajuntament.

20.30 Proclamació de les 
pubilles i hereus 2021-2022. A 
l’Esbart Bell Camp.

21.00 Pregó a càrrec del doctor 
Ferran Barbé Illa. 

21.30 Sopar popular. Venda de 
tiquets a l’ajuntament. A la plaça 
de la Sardana.

22.00 Concert amb el grup 
Mythic Coffee Band. A la plaça 
de la Sardana. 

DISSABTE 25

10.00 Pedalada popular. 

Sortida desde la plaça de 
l’església.

12.00 Cercavila Atlantis a 
càrrec d’Alea Teatre. Sortida des 
de la plaça de l’església.

19.00 Concert amb Pixie Dixie. 
A la plaça de la Sardana.

22.00 Espectacle Bona gent 
amb Quim Masferrer. A l’Esbart 
Bell Camp.

DIUMENGE 26

10.00 Tirada de bitlles. A la 
plaça la Sardana.

12.00 Missa major musicada 
per l’orquestra Costa Brava. 

13.00 Audició de sardanes amb 
la cobla orquestra Costa Brava. A 
la plaça de l’església.

17.00 Animació infantil 
Salta, canta i balla amb 
Sac Espectacles. A la plaça la 
Sardana.

17.30 Presentació de la 
plantilla del CF Alguaire i partit 
de futbol entre el CF Alguaire i el 
FC Alcarràs. 

19.00 Concert amb l’orquestra 
Costa Brava. A l’Esbart Bell 
Camp.

www.lamanyana.cat
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Más de 250 aves mueren 
electrocutadas en líneas 
de alta tensión en un año
Los Agents Rurals señalan el Jussà y el Sobirà como nuevos “puntos negros” | PÁG.8-9

FOTO: Núria García / Lleonard Jové, bombero e historiador, recibió ayer el Premi Lladonosa y La Mañana publicará el libro por Sant Jordi

Una obra sobre la historia de 
los Bombers, Premi Lladonosa
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Lleonard Jové
Bomber i 
historiador

Enhorabona al guanyador del Pre-
mi Josep Lladonosa d’Història Lo-
cal, amb una obra sobre els bom-
bers a Lleida. LA MAÑANA regalarà 
el llibre el proper Sant Jordi.
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Inici !  Cultura

Manuel i Mariona Lladonosa
reivindiquen en un assaig el
Congrés de Cultura Catalana
L’esdeveniment va fer durant 2 anys un “estat de la qüestió” en 25 àmbits a
tots els Països Catalans

FOTO: L.M. / Lleida, Balaguer, les Borges Blanques o la Seu d’Urgell van acollir actes del ‘Congrés’

per Antonio Megías Gil  —  18 novembre, 2021  en Cultura

Temps de lectura: 2 mins read

L’historiador Manuel Lladonosa i la seva filla, la politòloga i sociòloga Mariona Lladonosa han publicat el
llibre ‘Una nova cultura per al poble. El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat
(1975-1977). Es tracta d’un assaig sobre un esdeveniment clau en el desenvolupament de la cultura
catalana en aquella època de finals del franquisme i inicis de la transició, que es va dur a terme durant
més de dos anys i en tot l’espai dels Països Catalans. Proposat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona el
gener del 1975, explica Manuel, arran de les reivindicacions d’alguns pares que volien que s’ensenyés el
català en horari lectiu a les escoles, “el que havia de durar alguns dies i tenia com a eix principal la
llengua” va tenir una gran rebuda, que va ampliar el moviment i va provocar “una gran mobilització
popular i també d’experts i investigadors”, que va fer que s’anés ampliant el moviment, fins al punt de
convertir-se en un “congrés de congressos”, on es va fer un gran “estat de la qüestió” de la situació dels
Països Catalans en 25 àmbits, des de literatura, economia, agricultura, música o sanitat i que buscava
“un projecte de futur”. I va durar dos anys, fins que “es considera que els treballs que s’han fet s’han
d’oferir a les institucions perquè els puguin utilitzar”.

A les terres de Ponent i del Pirineu també van sumar-se ràpidament a la mobilització i ja amb març de
1975 hi havia moltes entitats adherides. A més, van celebrar-se diversos actes d’importància, com
l’assemblea d’ordenació territorial a la Seu d’Urgell, l’acte final de l’àmbit de la història a Balaguer o l’acte
final de l’agricultura a Lleida. Així, Manuel Lladonosa reivindica en aquest llibre escrit amb la seva filla
aquest Congrés que potser no té el reconeixement que mereix i conclou que “va ser una experiència,
extraordinària, unitària, amb gent de moltes tendències; va ser una mica el que feia en el terreny polític
l’Assemblea de Catalunya”.
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Lleida

PREMI JOSEP LLADONOSA

Una obra sobre el procés de formació del cos de
Bombers a Lleida guanya el 32è Premi Josep
Lladonosa d'Història Local

AGENCIAS
14/11/2021 19:25

ACN Alguaire.-L'historiador Lleonard Jové Vidal ha estat
proclamat aquest diumenge guanyador del 32è Premi Josep
Lladonosa d'Història Local per la seva obra 'Seguretat pública.
Higienisme i benestar social del procés històric de formació del
cos de Bombers a Lleida (1840-1975)' que explica la història dels
Bombers de Lleida, com es van crear i quina és la seva estratègia
contra els incendis. El vicepresident quart de la Diputació de
Lleida, Ferran Accensi, ha estat l'encarregat de lliurar el premi al
guanyador durant l'acte que ha tingut lloc aquest diumenge a
l'Ajuntament d'Alguaire. El premi consisteix en 4.000 euros i la
publicació del llibre, el qual regalarà el diari 'La Mañana' en la
propera edició de Sant Jordi.

L'acte de l'edició d'enguany s'ha celebrat a la Sala d’Actes de
l'Ajuntament d'Alguaire i ha comptat amb la presència del
president del Patronat Municipal Josep Lladonosa i Pujol, Manel
Lladonosa, de l'alcalde d'Alguaire, Antoni Perea, el rector de la
Universitat de Lleida, Jaume Puy, el regidor de Cultura, Ciutat i
Transició Ecològica de la Paeria de Lleida i també diputat
provincial, Jaume Rutllant, i de la resta de membres del jurat
format pels professors d'història de la Universitat de (UdL) Joan
Busqueta i Riu, Antonieta Jarne i Mòdol, Enric Vicedo i Rius i
Maria Josep Vilalta i Escolar.
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Inici ! Cultura

Una obra sobre la història dels
Bombers de Lleida guanya el 32è
Premi Lladonosa d’Història Local
El premi d’història local està dotat amb 4.000 euros i també la publicació
del llibre, que regalarà ‘La Mañana’ per Sant Jordi

Núria Garcia / Foto de grup amb el guanyador i les autoritats

per Àlex Sánchez Torres — 16 novembre, 2021 en Cultura

Temps de lectura: 2 mins read

La Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Alguaire va acollir ahir l’acte de lliurament del 32è Premi Josep
Lladonosa d’Història Local dels Països Catalans. L’historiador Lleonard Jové Vidal ha estat el guanyador
gràcies a la seva obra Seguretat pública. Higienisme i benestar social del procés històric de formació del
cos de Bombers a Lleida (1840-1975), un relat que tal com indica el mateix títol, explica la història dels
Bombers de Lleida, el seu funcionament i la lluita contra els incendis. Un emocionat i agraït Lleonard, va
dir que rebre el premi “és una il·lusió molt gran” i va reconèixer que ha estat un “llarg procés, de més de
sis anys, que va començar quan vaig iniciar la carrera d’història”.

El director de LA MAÑANA, Francesc Guillaumet, va realçar la figura de l’historiador Josep Lladonosa i va
destacar que el premi, al llarg de les seves trenta-dues edicions, “ha creat relat de Ponent, de ciutat i de
territori”. Guillaumet també va garantir la seva continuïtat durant “molts més anys”, tot destacant que
aporta “coneixement, ciència històrica i cultura”. Per la seva banda el vicepresident de la Diputació de
Lleida, Ferran Accensi, que va ser el mantenidor del premi, va destacar la importància de la història local
i es va felicitar per la internacionalització que ha assolit el guardó amb els anys. De la mateixa manera,
va reivindicar la figura dels historiadors, dels quals va dir que “tot i que a vegades sou invisibles, esteu
quan se us necessita”.

L’acte, que va començar i finalitzar amb dues actuacions de dos alumnes de l’Escola de Música
d’Alguaire, també va comptar amb la presència del president del Patronat Municipal Josep Lladonosa i
Pujol, Manel Lladonosa, de l’alcalde d’Alguaire, Antoni Perea, del vicepresident de la Diputació de Lleida,
Ferran Accensi, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, el regidor de Cultura, Ciutat i Transició
Ecològica de la Paeria, Jaume Rutllant, i de la resta de membres del jurat format per Joan Busqueta i
Riu, Antonieta Jarne i Mòdol, Enric Vicedo i Rius i Maria Josep Vilalta i Escolar, tot ells professor
d’història a la UdL.
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