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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: Roser Llovet.

NOTA DE LA REDACCIÓ

Arribem a l ’ edició 89 de la revista local Cercavila. 

Esperem que aquest any 2022 ens porti bones notícies 

i molta energia per continuar gaudint i apre
nent del 

context actual que ens ha to
cat viure. Desitgem que 

gaudiu de la lectura!
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RACÓ POÈTIC

EN RECORD DE L’ANTONIO DOMINGO SERRAMONA
El nostre padrí estimava molt la natura i ho reflecteix en els seus escrits i poemes. Quan arribava aquest 

temps ja preparava els seus testos per poder lluir les seves flors, molts les recordareu arrenglerades al seu balcó.

Compartim amb vosaltres aquests dos poemes dedicats a un dels seus grans amors.

MARIA LLOVERA OCAÑA

GINESTA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

L’amor a la muntanya
no es cansa d’estimar,

l’amor a qui no enganya
com diu que enganya el pla.

Poncelleta closa,
frissant per ser Rosa

vine amb mi i reposa
damunt del meu cor.

Donzella estimada,
trista i enamorada
la qui no és amada

d’enyorança es mort.

L’amor a la muntanya,
no es cansa d’estimar

no vingui gent estranya
per dur-nos baix el pla.

Minyó que m’enyores,
tu que m’enamores
i el meu pit arbores

creient segur.

La gentil donzella,
no pensa en ella
va tornar-se vella

confiada a tu.

L’amor a la muntanya,
no es cansa d’estimar

l’amor a qui no enganya,
com diu que enganya el pla.

Ja s’han encès els llums de la ginesta,
la terra és un altar tot perfumat

els camps de verd frescal duen la vesta
i els aigüerols fan dringui lleigs al prat.

Amics anem al bosc i els ocells canten
la joia amorosida del temps nou.
Albes clarors les cimes ageganten

i el món és com poncella que es desclou.

Si hi venies tu amb mi,
noia rossa i encisera,
em faries pla el camí.
I si jo hi venia amb tu,
enardida i renouera,
no ho diguis a ningú.

El meu braç et serà cinyell
als ulls meus hi haurà gran festa,

em tremolarà la pell
jo et ruixaré de ginesta,
no temessis estimada

per si venia la nit.
Ai cel blau! volta estelada

no en tinguessis cap neguit
confiats, sense tritícia,

tornarem amb dolça pau
sense gota de malicia

captarem un somni blau.

Ginesta i, grogor d’or, color de festa!
dolça folgança del volar pel camp
les mans estretes, l’ànima xalesta,

direm, el cor content ..i jo igualment!

Els cirials florits ompliran l’aire
amb l’alenada del melós perfum.

Farem camí cantant i amb pas dansaire,
miracle de la flor que és flor i és llum.
Al jurament d’amor que ofrenarem

almostes de ginesta hi posarem.

FLORS DE CINGLE
ANTONI DOMINGO SERRAMONA
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EL SABIO
M. GLÒRIA NADAL

MATRIMONIO
M. GLÒRIA NADAL

Tú eres la flor que perfuma,
la soledad de mi piel
eres olor que perdura

cuando te escondes después
¡Eres lucero en la tierra
eres espejo en el mar

en el cielo eres la ciencia
y en el viento, libertad!
Eres la noche con luna,
donde se pisa el dolor
y en el espacio laguna

donde se baña el amor.

Ya mis huellas no palpitan
en los inmensos remansos

la ciencia está perdida
en la soledad del fango.

Mi paciencia está dormida
con la ciencia que amé tanto

mis pisadas hoy sin vida
con la esperanza perdida
en la soledad del barro,

mientras la ignorancia grita
triunfante por sus tejados.

Atormentando la brisa
que al viento entrega mis cantos.

Hombres con poder inmenso
hablando de paz y hermanos,
estando sembrando los suelos

con artefactos extraños.
La bandera de la ciencia

vuelve a mi camino, el sabio
que conocí en mi salida

y la ciencia sea vida
con dulces frutos dorados.

Con un poco que tú des
y el poco que otros darán
el mundo será después,
como la harina y el pan.

En el matrimonio sucede
que cada uno tiene sus propios gustos

y estos son incompatibles con los del otro
y cada uno tira hacia los suyos.

Uno tira hacia el norte
y el otro hacia el sur

y el resultado es que se dirigen al este
a donde ninguno quiere ir,

el amor es ciego
pero el matrimonio afín a la vista.
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UNS APUNTS SOBRE ELS MEUS AVAN-
PASSATS DE CAL GIRÓ (I)

VICENT LLADONOSA GIRÓ

Sebastià Giró Sabaté
El meu padrí matern es deia Sebastià Giró Sabatè. El 

recordo al cafè de Cal Giró o a la botiga de queviures que 
tenien pràcticament a davant del cobert de Cal Boqueta, 
i al costat de la casa veïna, la del senyor Javier Morell, i 
on hi va viure el meu cosí germà Sebastianet.

El padrí era fi ll de Sebastià Giró Moncasi i de Fran-
cesca Sabaté Espachs. Va casar-se amb la padrina Maria 
Arjó González, que era la gran de Cal Pagès, i amb qui 
van tenir quatre fi lls, l’oncle Sebastianet, l’oncle Josep, 
la meva mare Ramona i la tia Carmeta.

El padrí Sebastià va morir amb 71 anys a Alguaire el 
24 de desembre de 1954 quan jo tenia 12 anys fets. El 
dia de Nadal va tenir lloc el funeral i l’enterrament.1

No tinc la data de naixement d’ell, però segons les 
dades anteriors podia haver nascut entre 1882 i 1884. 
Recordo que la meua mare em deia que el padrí havia 
anat a la guerra de Cuba.

L’amic Pere Terrado m’ha passat dades sobre una 
recerca que va fer a la seua hemeroteca sobre el Sebas-

1 Arxiu diocesà de Lleida. Llibre de defuncions d’Alguaire. Any 

1954.

tià Giró Moncasi, que era el meu repadrí matern, del 
que podem veure en algun dels documents que la seva 
professió era la de cafeter, encara que també trobem 
documents on diu la professió de ferrer.

Sebastià Giró i Manuela Moncasi
Eren els padrins paterns de Sebastiá Giro Sabaté i el 6 

d’octubre de 1855 Francesc Grau, natural i veí d’Alguaire, 
vengué amb pacte de poder lluir i quitar a Sebastià Giró 
i Manuela Moncasi, cònjuges, naturals i veïns d’Alguai-
re, una porció de terra d’un jornal situada a l’horta a la 
partida del Pedrís, que afrontava a orient amb Bernat 
Justribó, a migdia amb Faust Monturiol, a ponent amb la 
restant terra del venedor i al nord amb Antoni Teixidor, 
pel preu de 73 duros de plata.2

Nota: Tot i que en aquest protocol notarial no fi gura el 
seu segon cognom, veurem en propers documents com era 
Alzamora, tot i que també l’hem trobat escrit com Zamora o 
Samora.

Sebastià Giró Moncasi
Era el pare de Sebastiá Giró Sabaté. Em consten altres 

germans/germanes del padrí Sebastià: Francesca casada 
amb Ramon Morell Lladós, Ramon casat amb Carme 
Lladonosa Satorra, Adela casada amb Francesc Salvia 
Guardia, Amadeu del que no he localitzat dades, Eugeni 
casat amb Dolors Torrebadella Piñol, Dolors i Pere dels 
que tampoc tinc dades localitzades.

El 4 de juliol de 1879 Antoni Biel i Gilabert, vidu, de 
65 anys, i Antoni Biel i Vilella, casat, de 39 anys, pare 
i fi ll, pagesos, veïns d’Alguaire, vengueren a Sebastià 
Giró i Moncasi, ferrer, casat, de 28 anys, veí d’Alguaire, 
un hort circuit de parets de 2 pórques i mitja situat a 
l’horta a la partida de la Mitjana, afrontava a orient amb 
Ramon Satorra, a migdia amb el camí de la Portella, a 
ponent amb Antoni Turmo i al nord amb Josep Palmés; 
pertanyia al venedor com a hereu de son pare; pel preu 
de 500 pessetes.3

2 AHL. Fons Notarial. Reg. 1599. Notari Manuel Tubau, de Lleida. 
HL. Fons Notarial. Reg. 1128.

3 AHL. Fons Notarial. Reg. 1545. Notari Marià Arnaldo, de Lleida.

D’esquerra a dreta: Maria Pi-
lar Giró Vilamajó - Maria Arjó 
Gonzàlez - Josep Girò Arjó.

Sebastià Giró Sabaté
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Nota: Segons les dates anteriors el Sebastià Giró Moncasi 
podia haver nascut entre 1850 i 1852.

El 24 de novembre de 1889, 1 Antoni Melé i Torruella, 
2 Joaquim Melé i Font, 3 Ramon Martínez i Usall, 4 Faust 
Moncasi i Albert, 5 Francesc Melé i Ribes, 6 Antoni Oms 
i Cortés, 7 Francesc Pellisser i Mola, 8 Isidre Palomes i 
Gonzales, 9 Pau Planes i Gardenyes, 10 Agustí Roig i 
Vergé, 11 Pau Roqué i Abella, 12 Francesc Roma i Garrié, 
13 Antoni Ribes i Boira, 14 Josep Rius i Sevé, 15 Salvador 
Rodié i Nadal, 16 Josep Roig i Morell, 17 Antoni Sabater 
i Biosca, 18 Francesc Soldevila i Nogués i 19 Faust Tor-
ruella i Silva, tots casats, pagesos, veïns d’Alguaire, com 
a electors del col·legi electoral d’Alguaire per a l’elecció 
de Regidors, proposaren per a interventors a Jaume 
Domingo i Carbonell, i Josep Domingo i Banyeres, i per 
a suplents a Francesc Arjó i Porqueres i Sebastià Giró i 
Moncasi, els tres primers, propietaris, i el darrer, cafeter, 
tots casats i veïns d’Alguaire, els quals acceptaren la 
proposta. Testimonis: Josep Vilanova i Giró i Josep Mola 
i Domingo, veïns d’Alguaire.4

El 5 de maig de 1894 Sebastià Giró i Moncasi, casat, 
ferrer, veí d’Alguaire, reconegué haver rebut de Pere 
Lasala i Borderes, casat, advocat, veí de Balaguer, la 
quantitat de 500 pessetes en concepte de préstec, per 
tornar-lo per tot el dia 04-12-1895, amb un interès del 
6% anual, i amb la garantia hipotecària d’un hort tancat 
de 2 pórques i mitja situat a la partida de la Mitjana, que 
afrontava a orient amb Ramon Satorra, a migdia amb el 
camí de la Portella, a ponent amb Antoni Turmo i al nord 
amb Josep Palmés, valorat en 1.000 pessetes; pertanyia 
al deutor per haver-lo comprat a Antoni Biel i Gilabert.5

El 24 de juny de 1901 Sebastià Giró i Moncasi, pro-
pietari, casat, major d’edat, veí d’Alguaire, reconegué 
deure a Ramon Morell i Lladós, serraller, i Francesca Giró 
i Sabater, cònjuges, majors d’edat, veïns d’Alguaire, la 
quantitat de 640 pessetes, les quals prometé tornar en 
el termini de 4 anys, per tot el dia 24-06-1905, amb un 
interès del 5% anual, i amb la garantia hipotecària d’un 
hort de 2 pórques i mitja situat a la partida de la Mitjana, 
que afrontava a orient amb Ramon Satorra, a migdia amb 
el camí de la Portella, a ponent amb Antoni Turmo, i al 
nord amb Josep Palmés; pertanyia al deutor per haver-lo 

4 ACN. Fons Notarial. Topogràfi c 1516. Notari Narcís Prats i 

Dausà, de Balaguer.

5 ACN. Fons Notarial. Topogràfi c 1599. Notari Domènec Viola 

i Labad, de Balaguer

comprat a Antoni Biel i Gilabert.6

Nota: La Francesca Giró i Sabatér (Sabaté) molt be 
podria ser una fi lla del Sebastià Giró Moncasi i Francesca 
Sabaté Espachs.

El 24 de juny de 1901 Pere Lasala i Borderes, advo-
cat, casat, major d’edat, veí de Balaguer, signà carta de 
pagament a favor de Sebastià Giró i Moncasi, ferrer, 
casat, major d’edat, veí d’Alguaire, per haver cobrat la 
quantitat de 500 pessetes, que li prestà, amb un interès 
del 6% anual, restant alliberada la garantia hipotecària 
d’un hort voltat de paret, de 2 pórques i mitja situat a 
l’horta a la partida de la Mitjana, que afrontava a orient 
amb Ramon Satorra, a migdia amb el camí de la Portella, 
a ponent amb Antoni Turmo, i al nord amb Josep Palmés.7

Nota: Del gener de 1890 al març de 1891 trobem com 
alcalde d’Alguaire a un Sebastià Giró. Molt be podria ser Se-
bastià Giró Moncasi.

Sebastià Giró Alzamora

Era el pare de Sebastià Giró Moncasi, és a dir el pare 
del meu besavi matern. En alguns casos el segon cognom 
el trobem anotat com Zamora o Samora. Veiem en dife-
rents protocols com la seua professió era la d’estanquer.

Consten:

El 4 de febrer de 1862 Maria Monturiol, vídua de Ber-
nat Justribó, pagesa, natural i veïna d’Alguaire, revengué 
a Sebastià Giró, estanquer, natural i veí d’Alguaire, una 
porció de casa i corral que Francesc Miret li vengué amb 
pacte de poder redimir, pel preu de 1.120 rals, situada 
al carrer de la Perrera (carrer de Perrera), que afrontava 

6 ACN. Fons Notarial. Topogràfi c 1589. Notari Ramon Gramunt 

i Juer, de Balaguer.

7 ACN. Fons Notarial. Topogràfi c 1589. Notari Ramon Gramunt 

i Juer, de Balaguer.

Cal Giró Alguaire
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amb dit carrer i amb el del Pati de la Dula, d’un costat 
amb corral de Josep Perrera (Riu), i d’altre costat amb 
el carrer del Clot del Vach, Bach (Bach és un llinatge.8

El 13 d’octubre de 1862, Francesc Torrevella, cirurgià, 
natural de Lleida i Paula Oró, natural d’Alguaire, cònju-
ges, veïns de Lleida, revengueren a Sebastià Giró, pagès 
i estanquer, natural i veí d’Alguaire, una casa situada al 
carrer del pati de la Dula, que afrontava pel darrere amb 
el carrer de Perrera, d’un costat amb la botiga del Monte 
(Mont de Pietat) i d’altre costat amb corral de Josep Rius 
i amb casa de N. Genaro; pel preu de 3.545 rals billó.9

Sebastià Giró Alzamora va casar-se amb Manuela 
Moncasi Martí i van tenir aquests fi lls, Sebastià (hereu), 
Salvador, Ramon, Antònia, Manuela, Victòria i Teresa 
Giró i Moncasi. Al seu testament, redactat el 14 de juliol 
de 1864 diu:

“En la Ciudad de Lérida á catorce de Julio de mil ocho-
cientos setenta y cuatro ante mi D. Ramon Codina Notario 
vecino de la misma y de los testigos que se espresarán com-
parece Sebastian Giró y Zamora casado de edad cuarenta 
y ocho años estanquero y vecino de Alguayre sin cedula por 
no haberlas repartido aun la autoridad, protestando que 
la adquirirá tan pronto se distribuyan, sin que tenga por 
lo demás que aparece y manifi esta impedimento alguno 
legal para celebrar este acto, y dice: Que de su espontánea 
voluntad otorga este su Testamento del cual nombra alba-
ceas así como Tutores y Curadores de sus hijos menores, 
que se nombrarán á su esposa Manuela Moncasi y Martí y 
á Jayme Bañeres y Santalucia vecinos tambien de Alguayre 
relevandolos de toda prestacion de fi anza para ejercer 
dicho cargo de Tutores y Curadores, confi riéndoles juntos y 
separadamente las facultades en derecho necesarias para 
cumplirlo y ejecutarlo.

Quiere que seguida su muerte se le celebre entierro de 
los mas sencillos y todo lo demas á discrecion y voluntad 
de dichos sus albaceas.

Igualmente dispone que sus deudas legitimas sean sa-
tisfechas brevemente y sin forma alguna de juicio, la sola 
verdad del hecho averiguado.

Nombra usufructuaria de los bienes que dejará á dicha 
su esposa con tal de que se mantenga viuda, y cumplien-
do esta condicion podrá tambien vender y gravar lo que 
juzgue ella sola necesario sin intervencion de nadie, nada 

8 AHL. Fons Notarial. Reg. 1604. Notari Manuel Tubau, de Lleida.

9 AHL. Fons Notarial. Reg. 1604. Notari Manuel Tubau, de Lleida.

mas conservandose viuda y por ultimo la nombra heredera 
de confi anza pudiendo revocar el nombramiento hará mas 
abajo su heredero y hacerlo en favor de cualquiera de sus 
otros hijos que á continuacion se nombran.

A sus hijos Salvador, Ramon, Antonia, Manuela, Victoria 
y Teresa Giró y Moncasi á los dos primeros quinientas cincu-
enta pesetas á cada uno, y á las cuatro restantes ochocien-
tas pesetas para cada una inclusa la ropa. A todos deberá 
servirles por cuenta y en pago de sus derechos legitimarios 
de padre y madre pudiendo disponer de todo á sus libres 
voluntades. Y si alguno muere antes de llegar a la edad de 
testar acrecera su legado el de los demás nombrados.

De sus restantes bienes presentes y futuros constituye y 
nombra heredero á su otro hijo Sebastian Giró y Moncasi 
con sujecion á la facultad ha reservado á su esposa y la 
obligacion de mantener á sus hermanos hasta que hayan 
percibido sus legados, no pudiendo disponer de la herencia 
hasta que todos ellos estén satisfechos. Si con las reservas 
le ha impuesto no quiere aceptar la herencia, y faltare su 
esposa sin hacer uso de la facultad le ha dejado la admi-
nistrará el otro albacea para repartirla á los demás hijos.

Revoca con la presente cualquiera otra anterior disposi-
cion testamentaria queriendo que solo esta tenga valor en 
juicio y fuera de el, y que si no valiere por testamento valga 
por codicilio. Asi lo otorgo y fi rma conocido de mi como su 
posicion y vecindad siendo testigos presentes D. Ramon 
Tarrago propietario vecino de esta Ciudad y D. Isidro Tomey 
ofi cial retirado vecino de Tremp, quienes asi juran no tener 
escepcion para serlo- Y habiendo leido este acto en alta voz 
á opcion otorgante y testigos, despues de haber renunciado 
á su derecho para verifi carlo por si lo aprueban de todo lo 
que doy fé. Los que aprueban espresamente otorgantes y 
testigos. Signat i rubricat: Sebastian Giro. Isidro Tomey. 
Ramon Tarrago. Ante mi RamonCodina.10

Victòria Alzamora (també Samora)

Interpreto que és la mare de Sebastià Girò Alzamora.

El 9 de gener de 1843 Victòria (Giró) i Samora, vídua, 
veïna d’Alguaire, manifestà que havia donat llicència al 
seu fi ll Sebastià Giró i Samora, solter, veí d’Alguaire, per 
anar de soldat substitut a servir l’exèrcit per al reempla-
çament de 1842 per Corbins.11

10 Arxiu Històric de Lleida. Lleida. Notari Ramon Codina. Volum 

1554. Escriptura 229. Folis 753r a 754gt

11 AHL. Fons Notarial. Reg.1128. Notari Manuel Tubau, de Lleida.
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El 15 de juny de 1857 Victòria Samora, vídua de Se-
bastià Giró, natural d’Alguaire i veïna de Lleida, facultà 
al seu fi ll Antoni Giró i Samora, natural i veí d’Alguaire, 
per anar de soldat o enganxar-se com a substitut de 
qualsevol quinto i reconeixent haver rebut del seu fi ll la 
quantitat de 320 rals.12

A l’arxiu diocesà de Lleida i als expedients matrimoni-
als de 1861 és troba el de Fausto Giró Alzamora d’Alguaire 
amb Magdalena Solé Bifet de Torrefarrera.

Finalment a Barcelona vaig localitzar una fi lla, de 
nom Maria, que va casar-se amb Joan Sabaté Sala, pale-
ta, natural de Camarasa. Va morir a Barcelona el 27 de 
gener de 1861 amb 30 anys i al document diu que el 
pare era teixidor.13

Dono les gràcies a la Juanita Salvia, a la meva cosina 
Maria Giró i al Pere Terrado per la seva aportació de 
dades.

12 AHL. Fons Notarial. Reg. 1601. Notari Manuel Tubau, de 
Lleida.

13 Arxiu Municipal Administratiu. Barcelona. Llibre 1. Any 1861. 

Número 387.

Sebastianet Giró Vilamajó

D’esquerre a dreta: Ramona Giró Arjó - Carmen Giró Arjó - 
Seabastianet Giró Vilamajó

RECORDEU…
ALGUAIRENCS ALS CAMPS NAZIS

PILAR PELEGRÍ TERRADO

Montserrat Roig, de la qual aquest any en recordem 
el 30è aniversari de la seva mort, ens va descobrir el 
1977 tot el món d’horror i dolor en què havien viscut 
els republicans i republicanes que van veure’s abocats a 
l’exili, després de perdre la guerra iniciada el 1936, dins 
els camps d’extermini nazis. I és que la guerra de 1936 
fou el primer enfrontament bèl·lic contra el feixisme. En 

el seu llibre, Els catalans als camps nazis, explicava les 
experiències de 50 catalans i catalanes que fi ns alesho-
res havien estat silenciades. Des d’aleshores memòries, 
llibres d’assaigs, biografi es, etc, han posat al descobert 
la història de vida de molts catalans que moriren o foren 
alliberats, però que passaren un infern que ningú hauria 
de tornar a viure. El llibre fou reeditat el 2001, de la mà 
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de Rosa Toran i de Jesús Martínez i, més recentment, el 
2017, gràcies a la tasca de Rosa Toran, comptant amb 
la col·laboració de l’Amical de Mauthausen. Aquestes 
reedicions són indici de l’interès que el tema continua 
despertant 77 anys després que el genocidi nazi fos 
exposat als ulls del món. Avui sabem que més de 9.000 
republicans foren internats en aquells camps d’extermini, 
més de 5.000 dels quals hi deixaren la vida.

El 27 de gener commemorem el Dia Internacional 
de Memòria de l’Holocaust que ens recorda les víctimes 
de l’Holocaust; no només el genocidi dels sis milions de 
jueus europeus per part de l’Alemanya nazi. Ens recorda, 
a més els 11 milions de persones assassinades pel règim 
nazi i els seus col·laboradors durant la Segona Guerra 
Mundial, ja que a més de les persones de religió jueva, ho 
foren també les que patien algun tipus de discapacitació, 
les opositores al feixisme, les gitanes, LGTBI, testimonis 
de Jehovà i republicanes espanyoles. El 27 de gener de 
1945 l’exèrcit soviètic havia alliberat el camp d’extermini 
d’Auschwitz, i es començava a saber què havia passat 
darrere aquelles fi lferrades.

La Resolució 60/7 que estableix el 27 de gener com 
el Dia Internacional de la Memòria de l’Holocaust insta 
a tots els països membres de l’ONU a honrar la memòria 
de les víctimes de l’Holocaust i encoratja el desenvolu-
pament de programes educatius sobre la història de 
l’Holocaust per ajudar a prevenir futurs actes de genocidi. 
Rebutja qualsevol negació de l’Holocaust com a esdeveni-
ment i condemna totes les manifestacions d’intolerància 
religiosa, incitació, assetjament o violència contra perso-
nes o comunitats basades en l’origen ètnic o les creences 
religioses. També demana preservar activament els llocs 
de l’Holocaust que van servir com a camps d’extermini 
nazis, camps de concentració, camps de treballs forçats 
i presons, així com establir un programa de l’ONU de 
divulgació i mobilització de la societat per a l’Holocaust.

L’essència del text rau en el seu doble enfocament: 
un que tracta de la memòria i el record dels massacrats 
durant l’Holocaust i l’altre d’educar les generacions fu-
tures per prevenir els seus horrors.

El Dia Internacional en memòria de les víctimes de 
l’Holocaust és, per tant, un dia en el qual hem de reforçar 
el nostre compromís amb els drets humans.

Però encara hem d’anar més enllà del record, i asse-
gurar-nos que les noves generacions coneguin aquesta 
història. Hem d’aplicar les lliçons de l’Holocaust al món 
actual. I hem de fer tot el possible perquè tots els pobles 
gaudeixin de la protecció i els drets que defensen les 
Nacions Unides.

En aquest sentit, l’aprenentatge perquè sigui signifi -
catiu sempre s’ha de fer des del més proper, i en aquest 
sentit està bé recordar els alguairencs que van patir dins 
els camps nazis. Les dades que recullo en aquest article 
procedeixen de l’Espai Memorial de la UdL, del Banc de 
la Memòria Democràtica que conté el cens de deportats 
catalans i espanyols als camps nazis i del cens electoral 
d’Alguaire de 1934.

A l’espai Memorial de la UdL apareixen dues persones 
que tenint el darrer domicili a Alguaire van anar a parar 
a Mauthausen: Ramon Alcazar Almistoy i Enric Maench 
Silva. Al cens de deportats del Memorial s’hi afegeix un 
tercer nom, Josep Güell Male, al qual apareix com a lloc 
de naixement alternatiu Lleida i Alguaire. Descartem, de 
moment, aquest tercer nom perquè l’espai Memorial 
de la UdL l’inclou entre els deportats nascuts a Lleida i 
perquè no l’hem localitzat en cap cens d’Alguaire.

Ramon Alcázar Almistoy havia nascut el 6 de novem-
bre de 1911, era fi ll de Mariano Alcázar Pastor, pagès i 
Francisca Almistoy Montblanc que vivien al carrer Bell-
lloc número 57. Tenia una germana, la Josepa. Ramon 
Alcázar, de sobrenom “Apellé” o “Pellaire” consta a la 
Causa General d’Alguaire com a membre del Comitè 
de Guerra d’Alguaire. Va ser detingut el 25 de gener de 
1941 al stalag XIID Trier. En arribar a Mauthausen se li 
va donar el número de matrícula 4595 Mauthausen on 
va morir el 10 de desembre de 1941. L’hivern de 1941 
fou el que es va produir més morts.

Enric Maench Silva havia nascut el dia 10 d’octubre 
de 1904, era fi ll de Josep Maench Agustí, pagès, i de 
Maria Silva Biguera, que vivien al carrer Pou 15. Tenia un 
germà, en Josep, pagès com el seu pare, i una germana, 
la Josepa, que era brodadora. Ell era carter “peatón” a 
l’extraradi de Lleida i havia assolit el grau de sergent a 
l’exèrcit abans de llicenciar-se segons consta a la Gaceta 
de Madrid, número 176, de 25 de juny de 1930, p. 
1862. L’Enric va ser detingut el 27 de gener de 1941 i 
tancat al Stalag XI B de Fallingbostel des d’on fou enviat 
a Mauthausen, El seu primer número de matrícula allí fou 
el 6022. L’Enric fou alliberat el dia 5 de maig de 1945, el 
dia que l’exèrcit nord-americà alliberà el camp. Com a 
tots els funcionaris de Correus, a l’Enric, tot i que estava 
a Mauthausen, se li va obrir un procés de depuració que 
es tancà el 1945, això ens porta a pensar que l’Enric no 
retornà a l’Estat espanyol.

In Stein, Ein Name, Ein Mensch. Una pedra, un nom, 
una persona. Stolpersteine, pedra que fa ensopegar, és 
un projecte artístic dissenyat per Gunter Demnig (Berlín, 
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1947). Com ens recorda ell mateix, ‘no hi ensopeguem 
amb els peus, sinó amb el cap i el cor’.

Es tracta d’un projecte que relaciona art i memòria. 
Cada Stolpersteine ret homenatge a una víctima del 
nacionalsocialisme. D’aquesta manera, es manté viva la 
memòria de les persones de tots els col·lectius: jueus, 
gitans, LGTBI, dissidents polítics, testimonis de Jehovà 
i ciutadans amb discapacitat que van ser perseguits o 
assassinats a Europa entre els anys 1933 i 1945 pel règim 
nazi i els seus col·laboradors.

No només es ret homenatge a les persones assassina-
des, sinó també als supervivents, incloent-hi els qui van 
poder exiliar-se i refugiar-se en altres països i, també a 
aquelles persones que davant el destí que els esperava 
van decidir suïcidar-se.

L’objectiu de l’artista és fer aturar els vianants mentre 
llegeixen el nom de la persona i quin va ser el seu destí. 
Com es deia? Quan va néixer? Quan va morir? On vivia? 
On i quan fou deportada?

En el Cercavila número 87, l’article “Josep Satorra 
Morancho, alguairenc, mosso d’esquadra de primera i 
escorta presidencial (1931-1939)” de M. Antònia Bardina 
Arqué feia referència a la llamborda “stolpersteine” que 

l’Ajuntament de Cardona havia col·locat davant la casa on 
havia viscut Ramon Gassó Sucarrats, recordant el fi llastre 
de Josep Satorra. Un bonic homenatge...

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 Marta Subiran.

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 publica-
ran.

— 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 20 de maig de 2022.



11 89

DONA JERÒNIMA DE GORT, 
PRIORA QUE FOU DEL 

MONESTIR DE SANTA MARIA 
D’ALGUAIRE (III)

PERE TERRADO TERRADO

Continuació del capbreu que convoca la priora Gort

Per comunicar la convocatòria de la capbrevació es 
feu mitjançant una crida redactada davant del notari 
Tomàs Arcalis i en presència dels testimonis Gabriel Bagó, 
sabater, i Francesc Arcalís, pagès, veïns d’Alguaire, a totes 
les poblacions de la Baronia, pels llocs acostumats, feta 
pel nunci o pregoner públic d’Alguaire, que aleshores 
era Jaume Subirat. Crida en la qual es comminava les 
persones de qualsevol estament o condició a manifestar, 
declarar i confessar sota jurament davant del notari, els 
censos emfi tèutics, censals morts, rendes, drets i emolu-
ments de tota mena, que pagaven a dita sagristia, i que 
per la sagristia tinguessin camps, vinyes, terres, cases, 
possessions i altres qualssevol béns i drets directament 
o indirectament.

Aquest capbreu s’havia de fer dins de l’espai de temps 
determinat, de deu dies, sota pena, si no es feia, de 10 
lliures, que era una quantitat elevadíssima i creiem que 
era per fer por, perquè ningú deixés de capbrevar, ja 
que amb deu dies era pràcticament impossible de fer la 
capbrevació, i la prova és que no s’acabà fi ns gairebé a 
fi nals d’abril, sense que hi hagués sancions. (AMMA A-2. 
C-1. Llibre 3, f.42-59).

El dia 24-2-1599, trobem l’escriptura de Joan Juncà, 
prevere, notari i vicari perpetu de l’església parroquial de 
St. Sadurní Alguaire, amb la qual s’acceptà Na Francesca 
d’Aragall com a monja professa del monestir d’Alguaire, 
amb la llicència del gran prior de Catalunya. Acceptació 
en la qual no fou present la priora Jerònima Gort, potser 
és que estava malalta, ja que morí al cap de dos anys. Les 
monges que fi guren a l’escriptura de l’acte d’acceptació 
foren: Joana de Ponts, sotspriora, Lluïsa de Ponts, Dionisa 
Sorita, Maria Joana d’Àger, Leonor Nebot, Margarida 
Josa, Jerònima de Castellvell, Leonor Melgar, Anna Mora-
gas, Susanna Pinós, Maria Joana d’Àger, menor, Jerònima 
Voltor, Jerònima Botella, Magdalena Castellvell, Rafela 

Botella, Anna Jusseu i Arcàngela Ponts. (Stefania Calaf). 
(ARB (ACA) GPC Reg. 664, lligall).

Una altra actuació de la priora Gort fou la de donar 
llicència a la religiosa Helena de Remolins, sagristana de 
l’església de Nostra Senyora d’Alguaire, per rebaixar la 
pensió d’un censal deixant-lo a un sou per lliura. Atenent 
que el censal era de 12 lliures i la pensió anual de 20 sous, 
va passar de pagar 20 sous anuals a pagar-ne dotze. Min-
va que es feu efectiva el 29-8-1600, del censal que Joan 
Fals, pagès d’Alguaire, creà i vengué el dia 22-5-1533, 
a Na Violant de Santcliment, com a sagristana de Santa 
Maria del monestir d’Alguaire, amb la garantia d’una 
casa que afrontava amb el carrer del Castell de Bell-lloc, 
amb la casa d’Esteve Macarull i amb el mur de la vila; 
en foren testimonis Miquel Ferrer i Joan Guiu, preveres 
taulers de dit monestir (AMMA A-1. C-2. Pergamí 52).

En data 22-2-1601, el notari públic de Castelló de 
Farfanya, Francesc Pejoan, testifi cà que el desapropi i 
inventari de Na Jerònima de Gort, havia estat autoritzat 
pel Capítol del convent de data 15-3-1585 i fou acabat 
el 22-2-1601 per Pere Montaner i signat per la Priora. 
On manifestà que volia ésser enterrada a la capella de 
sant Pere Màrtir (ARB (ACA) GPC Reg. 664, lligall). El 
desapropi o desapropiació consistia en anar-se alliberant 
lentament dels seus béns fundant o instituint obres pies 
o devocions normalment per després de la seva defunció 
i constituïa o formava part del seu testament o darrera 
voluntat.

Abans, però de detallar les devocions del desapropi 
de la priora Gort, direm que semblava que havien d’és-
ser permanents però amb l’inexorable pas del temps 
observem com es van reduint i desapareixent. Només 
és qüestió d’anys. Hem trobat dues disminucions de les 
devocions que suposem que foren les dues primeres, ja 
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que posteriorment segurament n’hi hagué altres. Vegem 
com es duien a terme.

La primera limitació de les devocions començà amb 
el procés que iniciaren les Marmessores de Na Jerònima 
Gort per saber que calia fer, ja que les rendes deixades 
per la priora no eren sufi cients per donar compliment 
a totes les disposicions testamentàries. S’inicià el procés 
el dia 9-11-1741, i continuà els dies 24-11-1741 i 3-9-
1742 (ARB (ACA) GPC Reg. 664, lligall). El resultat del 
qual fou el següent.

Disposició feta pel Molt Il·ltre. Sr. Comanador fra 
Magí Anton de Vilallonga, com a lloctinent de l’Il·ltre. i 
venerable Sr. Gran Prior de Catalunya el dia 3-9-1742, a 
instància de la Il·ltre. Priora i Procuradores del monestir 
i convent de Nostra Senyora i Sant Joan d’Alguaire, com 
a marmessores i executores de l’última voluntat o desa-
propi de la venerable Sra. Dona Jerònima Gort, priora 
de dit monestir, amb motiu no sols d’haver-se deteriorat 
per la meitat la renda que deixà per dotació de les causes 
pies per ella instituïdes i fundades, sinó també de no 
poder-les complir per la tenuïtat de sa dotació, foren 
reduïdes aquelles i augmentada la distribució de les que 
han de complir-se de la forma següent. S’hi relacionen 
les que continuaren vigents (AMMA A-2. C-5. Llibre 20).

L’altra reducció fou feta només 18 anys després de 
l’anterior, el dia 2-6-1760, cosa que ens fa pensar que 
posteriorment de reduccions, se n’hagueren de fer altres, 
tot i que no les hem trobades. Per sentència proferida per 
l’ Il·ltre. Sr. fra Anton de Ribes, com a jutge comissionat 
pel Tribunal de la Venerable Assemblea del Principat 
de Catalunya, Ordenà que la Il·ltre. Sra. Marmessora 
de la present Marmessoria, que d’aquí en avant tingui 
la obligació de fer complir les obligacions següents. A 
continuació s’hi relaciona les devocions que prosseguiren 
vigents (AMMA C-2. C-5. Llibre 20, f. 27v).

A més també cal tenir present que els béns destinats 
al desapropi també s’havien de pagar les despeses di-
guem-ne d’administració que també se n’emportaven 
una part. Com les despeses de procuradors i apoderats 
per al cobrament dels censals. Les despeses de notari per 
fer escriptures de nomenament d’apoderats i procura-
dors, còpies d’escriptures de censals, noves escriptures 
per canvis als censals, etc.

Detall de les devocions de la priora Gort.

Mancant-nos el document de les devocions o testa-
ment de la priora Jerònima Gort, hem confegit aquest 

capítol amb les referències parcials que n’hem tingut 
a mà, especialment dels pagaments efectuats per les 
marmessores. Obtingudes de les següents referències 
(AMMA A-3. C-6. lligall 6). (AMMA A-2. C-5. Llibre 20, 
f. s/n., i 27v). (AMMA A-2, C-25, Llibre 110, s/n.). (ARB 
(ACA) GPC Reg. 664, lligall).

A totes les funcions religioses del culte diví es feia una 
distribució que consistia en donar o pagar una determi-
nada quantitat establerta per la fundadora, segons el cos-
tum i la importància que donava a cada funció religiosa, 
per assistir-hi. Resumim com se solia fer la distribució. Si, 
per exemple, la quantitat que es donava a la Priora era de 
4 sous, a les religioses de Creu que hi assistien, se’ls en 
donava la meitat, 2 sous, a les monges de mitja Creu una 
mica menys, i encara una mica menys a les donades i a 
les escolanes. Naturalment, també es retribuïa l’ofi ciant, 
els diaques si n’hi havia, l’escolà, l’organista, etc.

Les funcions religioses de les devocions de la priora 
Gort, foren, en primer lloc, les misses, que eren de di-
versos tipus: solemnes, cantades, resades, en forma de 
trentenari, d’aniversari i altres periodicitats, per devoci-
ons, de Sant Isidre, de “Goigs i plagues”, etc. La funció 
del “Lignum Crucis” o Veracreu, que no sabem si era un 
ritu d’oració o d’adoració o de benedicció o totes tres 
ensems. Les absoltes, cantades i recitades. La recitació 
dels psalms penitencials. Els sermons, per oradors nor-
malment forans. Processons, lletanies, etc.

Devocions en benefi ci d’altres persones:

Fundà un aniversari anual per a l’ànima de la religiosa 
Anna Soler, que fou deixebla seva, va establir que cada 
any, el segon diumenge de cada mes, li fos dita una 
missa resada de “Nomine Jesu” amb col·lecta de difunta, 
pels Pares del convent dels Dominics de Lleida, nom amb 
què també eren coneguts els frares de l’Orde de Predicadors. 
Naturalment, la col·lecta es refereix a l’oració de la missa 
que es diu abans de les lectures. 

Deixà establert que també li fossin cantades les absoltes 
als aniversaris de la seva defunció.

Igualment, establí que cada any es prengués una 
Butlla de Difunts per a l’ànima de la seva deixebla Anna 
Soler. Suposem que es tractava de l’adquisició de la 
Butlla de Croada pels benefi cis espirituals que donava 
als seus titulars.

Notem que el nom de la religiosa Anna de Soler, en 
alguns llocs apareix com a Maria Anna Soler. Creiem que 
és a causa que posteriorment hi hagué una religiosa amb 
el nom de Maria de Soler, que va induir a la confusió. És 
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possible que existís algun grau de parentiu entre elles, 
ja que hem trobat que aquesta Maria Soler, va pagar el 
dia 10-5-1664 als Pares de Sant Domènec 6 lliures i 6 
sous per les misses que es deien per Maria Anna Soler el 
primer i segon diumenge de mes, per la meitat de les de 
l’any 1662 i totes les de l’any 1663. 

Disposà que per la festa de Sant Bartomeu es digués 
una missa resada i set psalms per la religiosa Sra. Joana 
Pinyol que fou mestra de la priora Gort. D’aquesta 
devoció només n’hem trobat referència l’any 1642. 
Suposem que els psalms es refereixen als set psalms 
penitencials.

Establí que anualment es destinessin dues lliures i 
deu sous per adquirir nou canes (uns catorze metres) de 
tela de sargil per repartir-les entre les donzelles pobres 
d’Alguaire per vestir, i que es distribuïssin per la festa 
del Roser. Fou vigent fi ns a la modifi cació i reducció de 
les devocions de l’any 1760 en què ja no és mencionat 
aquest llegat testamentari.

Deixà a l’Hospital de la vila d’Alguaire per subvenir els 
pobres o per allò que disposessin els seus administradors 
40 sous de renda, per al qual destinà el censal que pagava 
Bernat Castells, de la vila d’Alguaire, de pensió anual 2 
lliures. Aquesta deixa a la modifi cació de les devocions 
que es va fer l’any 1742, ja no hi apareix. (AMMA A-3, 
C-6, lligall 6).

Llegà cada any 50 sous per a la redempció de cristians 
captius. Aquesta deixa es va mantenir vigent en les dues 
modifi cacions que es van fer de les devocions.

A la religiosa, a qui s’encomanés la gestió de la seva 
Marmessoria, li deixà una lliura de cera cada any.

Devocions relacionades amb la festa de la 
Mare de Déu del Roser.

Feu la fundació d’una missa mensual, celebradora 
cada any el primer diumenge de mes, de Nostra Senyora 
del Roser amb la col·lecta de difunta. Havia de ser una 
missa resada, ja que només deixà 24 sous anuals per 
dir-les, és a dir dos sous per missa.

Disposà que cada any, el primer diumenge d’octubre 
que es fes la festa de Nostra Senyora del Roser, que a les 
primeres vespres es fes una processó fi ns a l’altar Major i 
que durant les vespres cremessin per ella dues candeles 
i donessin a la sagristia dos sous i sis diners. Que es di-
gués una missa solemne? Cantada?, amb sermó a càrrec 
de religiosos de Lleida; i la funció del “Lignum Crucis” o 
Veracreu.

Establí que cada any el dia del Roser se li digués una 
missa, a la qual volia que hi assistissin set dones pobres, 
vídues, preferint primer les que fossin del monestir, com 
portaleres o dones del servei i donessin a cadascuna un sou. 
A més de les distribucions habituals, que se’n fes una per 
la Missa Major i la processó, i que es donés als capellans 
del monestir, cada any, en comú per un extraordinari de 
la pitança, és a dir del menjar, tres sous. També disposa 
que el dia del Roser de cada any hi hagués un sermó, al 
predicador del qual havien de pagar la caritat de fer-lo més 
les despeses de manutenció i desplaçament si era de fora.

També instituí que a la capella de Nostra Senyora del 
Roser cremés contínuament una llàntia, per a la qual 
deixà un quintar d’oli cada any.

Feu un llegat per subvenir la reparació i conservació i 
per als vestiments del primer i segon diumenge de cada 
mes i processons del Roser i per dues candeles del dia 
del Roser.

Notem que, quan ja s’havia fet, com a mínim una 
reducció de les devocions, la marmessoria feu diversos 
pagaments que semblen aliens a les seves devocions: 
l’any 1652 va pagar per adquirir una llàntia; l’any 1659 
pagà per fer adobar 2 panys i fer claus i fer-los assentar 
a la caixa i armari de Nostra Sra. del Roser; l’any 1659 va 
pagar per comprar una llàntia de vidre; i l’any 1660 va 
pagar per comprar un plat de llautó per la llàntia. 

Al proper número continuarem descrivint les devoci-
ons de la priora Na Jerònima Gort.

Desplegament de les referències citades:

(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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El passat 20 de novembre des de la Regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament d’Alguaire, es va realitzar un taller bàsic 
d’iniciació a la mecànica i el manteniment de la bicicleta 
al pavelló poliesportiu.

Es van donar consignes de com mantenir la bicicleta 
en bon estat i com fer-ne una bona neteja.

El tallerista va fer un repàs dels temes bàsics relacionats 
amb la mecànica i el manteniment de les bicicletes. Va 
explicar el perquè dels diferents tipus de bicis, aspectes 
ergonòmics, accessoris per a una circulació segura, eines 
necessàries… També va ensenyar com tenir cura de la 
bici: neteja, oliar, estat de les rodes, frens i funcionament 
dels canvis… i a fer un diagnòstic i detectar avaries abans 
que siguin massa greus. Es va fer també una demostració 
d’una reparació d’una punxada.

Els assistents portaven la seva bicicleta i van poder 
practicar tot el que se’ls va anar ensenyant durant la 
tarda.

Alguns dels consells imprescindibles per a una correcta 
reparació de qualsevol bicicleta o simplement donar-li 
manteniment són:

- Disposar d’un cavallet per a bicicletes. Qualsevol 
que vulgui reparar una bici per si mateix agrairà tenir un 
suport per fer el manteniment freqüent còmodament.

- Tenir les claus necessàries per poder canviar els 
pedals de la bici, per afluixar i prémer les cassoletes del 
pedalier i per corregir la folgança en la direcció. L’estre-
nyiment de la direcció també genera problemes amb 
molta freqüència, perquè cal fer-ho en l’ordre correcte.

- Saber com ajustar els canvis i les pastilles de fre d’una 
bicicleta i conèixer els tipus de líquids de fre.

Aquestes i altres qüestions van poder tenir resposta 
durant el desenvolupament del taller. Tots els assistents 
el van trobar força interessant i pràctic.

Amb el suport de:

TALLER DE MECÀNICA DE BICIS
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

La força dels municipis
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NETEJA DE LA SERRA I 
ENTORNS NATURALS DEL MUNICIPI

PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

El passat 20 de novembre l’associació «Joves Alguaire» 
juntament amb l’«Associació de caminadors i corredors 
d’Alguaire Lo Makot» van dur a terme una iniciativa per 
netejar espais de la serra, amb la qual volien conscienciar 
del gran problema que suposa l’abocament indiscriminat 
de brossa per al medi ambient i per dur-ho a terme van 
comptar amb la col·laboració de voluntàries i voluntaris 
del poble.

Aquestes jornades de neteja serveixen per conscien-
ciar de l’efecte perjudicial de l’abocament de residus en 
aquest espai natural i també per informar sobre la pre-
sència de plàstics en el nostre entorn. Tots els participants 
van ser conscients en acabar la recollida de brossa de 
la dimensió del problema que suposa l’abandonament 
de residus per als ecosistemes, ja que en poc temps van 
recollir moltes bosses de deixalles.

Aquestes trobades obertes a tota la població serveixen 
per educar i conscienciar la població per la sostenibilitat 
en el lema de reciclar, reduir i reutilitzar els productes 
que consumim. L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania 
entorn el medi ambient perquè vegin directament les 
conseqüències de no cuidar el nostre ecosistema. 

Tots els assistents van poder gaudir d’un esmorzar 
saludable i se’ls va obsequiar amb una gorra de l’AFA-
NOC de la campanya “posa’t la gorra” adquirides amb 
el suport de la Secretaria de Joventut.

Des de l’Ajuntament volem agrair, tant als organit-
zadors com als voluntaris, aquestes iniciatives per tenir 
cura del nostre entorn i emplacem a tota la població per 
mantenir lliure de residus els espais naturals del municipi, 
que són patrimoni de tots.
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TALLER DE DEFENSA PERSONAL
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

En el marc de les activitats del Pla de joventut, s’ha 
organitzat un taller de defensa personal durant 8 dis-
sabtes al matí.

La defensa personal és un conjunt de tècniques i tàc-
tiques creades i desenvolupades per esvair i neutralitzar 
qualsevol mena d’agressió a la nostra integritat, ja sigui 
per un agressor o més i en diferents circumstàncies de 
les nostres vides diàries.

Durant aquestes sessions s’ha fet un treball físic i emo-
cional per aprendre a comprendre i crear les situacions en 
què ens podem trobar, sobretot de conflictes, i l’escala 
d’aquests conflictes fins el punt de la violència física. S’ha 
treballat per desenvolupar la calma, l’autoconeixement, 
la intuïció, l’autoestima i la consciència de l’espai per 
veure les situacions conflictives abans que sorgeixin, i 
aprendre a enfocar-les i resoldre-les, fins i tot quan ja 
són situacions de violència.

Algunes pràctiques han estat:

- La comunicació visual, el moment d’entrar en con-
tacte.

- La comunicació amb la veu, la força física, aprendre 
a colpejar.

- Coordinar la força física amb el moviment.

- Treball a terra, com utilitzar tot el cos, com caure, 
com sortir quan un altre s’ha tirat a sobre.

- La sensibilitat al moviment de l’altre, veure la inten-
ció de l’altre.

- Retornar a la relaxació i integrar-la amb el movi-
ment…

S’ha realitzat aquest taller pensant que totes les per-
sones haurien de saber defensar-se, perquè és la realitat 
del món, per tenir un mínim entrenament per saber 
prendre decisions encertades en una situació de conflicte 
o violència. És important saber gestionar les emocions 
en diferents casos. Per exemple, en un accident lleu de 
cotxe l’altra persona pot ser o actuar violentament pel 
que és important saber com actuar en cada cas, saber 
quan mantenir la calma o com reaccionar.

Tant se val la constitució física de cada persona, si és 
alta o baixa, grassa o prima, vella o jove, pot defensar-se 
fent servir les seves capacitats i atenent les seves condi-
cions. No es tracta de potenciar l’agressivitat ni anar a 
buscar baralla, sinó de reforçar l’autoestima i anar més 
segures i segurs per la vida. «Defensar-se» no sempre 
consisteix a esperar que es produeixi l’agressió, a vegades 
és recomanable anticipar-se quan l’agressió és imminent. 

La nostra seguretat física és sempre la major prioritat 
(“la seguretat és el primer”). Tot i que s’ha de tenir clar 
que la defensa física és sempre l’últim recurs i exclusiva-
ment en resposta a agressions de tipus físic.

El recurs més efectiu és sempre evitar l’enfrontament, 
especialment aquell que comporta l’agressió física, ja que 
el resultat de tot enfrontament és incert. 
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IGUALTAT
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alguaire és 
una regidoria molt nova, des de la que es lluita contra la 
desigualtat i discriminacions que es generen a causa de 
la diversitat sexual, de gènere i cultural.

Per commemorar el 25N es va llegir el manifest de 
l’esport 2021 per a l’eliminació de la violència envers les 
dones, al pavelló municipal. On es va denunciar tots els 
tipus i formes de violències masclistes existents.

A l’escola Teresa Bergadà també es va dedicar una 
sessió a cada classe per reflexionar sobre aquest dia i 
remarcar que totes les accions i actes que es generen 
al voltant d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de 
l’any. Les i els alumnes, com a futurs adults tindran a les 
seves mans la capacitat d'extingir el patriarcat i la seva 
ideologia masclista.

El dissabte 27 i el diumenge 28 de novembre de 2021, 
amb el suport de la Diputació de Lleida, es va realitzar 
un cicle teatral per la igualtat de gènere. Va constar de 4 
obres, 3 per a infants i una per a adults. El dissabte a la 
tarda es va representar l’obra «Contes de bona nit per a 
nenes rebels», a la nit un espectacle d’humor per a públic 
adult titulat «Histèries uterines», el diumenge al matí una 
sessió de contes titulada «Ningú més que l’altre», i a la 
tarda un espectacle familiar de titelles titulat: «Genèrics».

Amb totes aquestes activitats dirigides a la població 
esperem poder conscienciar o almenys fer reflexionar, 
per aconseguir una vida lliure de violències masclistes, i 
continuar desenvolupant polítiques i accions per introduir 
la perspectiva de gènere i la diversitat sexual a totes les 
àrees de l’Ajuntament.
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PROMOCIÓ DELS HÀBITS SALUDABLES
PILAR SERRA TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

Des de la Regidoria d’Esports, mitjançant l’Associació 
Nereu, on intenten oferir alternatives en la lluita contra 
el sedentarisme i l’obesitat infantil, combinant exercici i 
alimentació, s’han realitzat uns tallers de nutrició a cada 
curs de l’escola Teresa Bergadà, per donar a conèixer els 
hàbits saludables a través de l’alimentació.

I per les alumnes i els alumnes de cicle superior a més a 
més es va programar un taller denominat Nereu Bike, on 
es van explicar les normes d’educació vial i posteriorment 
es va fer una sortida en bicicleta per l’entorn.

A través de la implementació del Programa Nereu, 
que compta amb el suport de la Diputació de Lleida, 
s’intenta treballar contra alguns hàbits establerts en 
nombroses unitats familiars, que han desencadenat en 
una vida passiva i una mala alimentació.

Hem de posar en valor l’exercici i l’alimentació com 
a elements bàsics del nostre dia a dia per tenir una vida 
plena i feliç.

Amb el suport de:

La força dels municipis
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LA MARATÓ 2021
CARME CAMBRAY, ANTONI BONET I ELVIRA LARRÈGULA

REGIDORIES DE FESTES, PROTOCOL I CULTURA

Tot i les restriccions establertes per les mesures Covid, 
la Marató va resultar un èxit de participació, vam poder 
sumar 1.974 euros  a la quantitat general. Aquest any, 
La Marató 2021 anava destinada a la salut mental, un 
àmbit que de prop o de lluny ens toca gairebé a tots. El 
poliesportiu i la zona de la Roca es van convertir per un 
dia en espais solidaris on gairebé totes les associacions i 
veïns i veïnes van participar d’una manera o altra. Pare 
Noel, Chamberlains, teatre, esport, esmorzars i jocs van 
amenitzar un matí de diumenge fantàstic.
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PESSEBRE VIVENT
ELVIRA LARRÈGULA

REGIDORIA DE CULTURA

Per tercer any consecutiu l’Associació de Diables 
i la Corall Ginestell, conjuntament amb valuoses 
participacions particulars, van organitzar el tradi-
cional “Pessebre vivent.” Aquest any, van ampliar 
el seu recorregut ubicant les diferents  escenes al 
passatge de la Roca. Aquest espai va permetre que 
es puguin respectar totes les mesures sanitàries, al-
hora que va oferir un escenari paisatgístic fantàstic. 
Bugaderes, pastors, carnisseres, fusters, cosidores 
i molts altres oficis van donar l’entrada a l’escena 
final, el naixement i l’adoració dels Reis Mags, amb 
l’acompanyament de les veus de la Coral. Tot i el 
fred gran quantitat de públic va lloar tant la posada 
en escena com la gran quantitat d’estris antics i ca-
racterístics de la cultura ramadera, agrària i local que 
ens va transportar a temps passats. Gràcies Diables 
i membres de la Coral Ginestell per organitzar un 
acte tan angelical
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CAVALCADA REIS MAGS
CARME CAMBRAY, ANTONI BONET, ELVIRA LARRÈGULA

REGIDORIES DE FESTES, PROTOCOL I CULTURA

Un any mes, els Reis Mags van visitar el nostre poble. 
Repartint il·lusió i somriures tant per a petits i petites 
com per a grans. Vam poder veure ses majestats molt 
de prop, ja que savis com són, van pensar que els nens 
i nenes els esperarien a les seves llars. Ells no els van de-
cebre i poc a poc van anar deixant les seves salutacions 
i petits presents.

Melcior, Gaspar, Baltasar i els seus emissaris  reials, 
volen agrair la molt bona rebuda i ajuda que van tenir 
aquell dia. Els membres del consistori volem agrair també 
a totes les entitats i particulars que van col·laborar en un 
dia inoblidable. Gràcies.
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SANT ANTONI ABAT
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT

REGIDORA DE CULTURA

El dia 23 de gener vam celebrar la festa de Sant Antoni, 
una festa tan nostra, que fa anys era una festivitat local. 
Avui tot i els canvis en l’economia agrària i ramadera 
continuem commemorant aquesta festa. Vam començar 
la jornada amb la preparació d’entrepans de productes 
derivats del porc, llonganissa, cansalada i botifarra negra. 
Recordem que abans a cada casa es matava un porc per 
aquestes dates, i era durant dies, tant fresc com confitat, 
un dels productes de la nostra alimentació diària. El Club 
de Bitlles i l’Associació de Dones Merli ens van ajudar en 
la preparació i repartiment.

Posteriorment, a mig matí van visitar-nos gaire-
bé cinquanta cavalleries entre cavalls i carros, que 
van acompanyar durant tot el recorregut dels tres 
tombs les tres carretes participants en aquesta diada. 
Les carrosses mostren als nens i nenes que hi participen 
la vida dels avantpassats, per això pensem que és una 
molt bona tradició que no s’hauria de perdre.

Tot i la pandèmia, vam gaudir d’una molt bona aflu-
ència de participants.
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CARNESTOLTES 2022
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT

REGIDORA DE CULTURA

Dissabte dia 5 de març, vam celebrar una rua de Carnestoltes molt lluïda Vam comptar amb la participació de 
moltes carrosses i comparses que anaven acompanyades per molt públic. Música i festa que tots els veïns i veïnes 
esperàvem amb gran il·lusió. Gràcies a tots els que directa o indirectament vàreu participar.
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ENTITATS I ASSOCIACIONS

CASTANYADA / HALLOWEEN
PEPITA BARDINA ARQUÉ

Conservem les nostres tradicions i respectem les d’altres cultures

Us fem avinents les fotos que ens vàreu enviar pel que 
fa a la celebració de la Castanyada/Halloween i que no 
es van poder publicar a la passada revista.

Úrsula Olmo Rosa Claveria

Fina Boira, Sílvia i Emma

Alícia Llaràs Larrègula

Joana Giró Jové

Alba Tomàs Maria Ros Vilamajó

Manuela Carrasco

Elena Farré Roca
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

Maria (Sefa) Alsina Trini Barbé Moix

Teresa Guardia i amics

Pastís de cervell amb pessic artesà bor-
ratxo, farcit de crema mascarpone amb 

ametlla torrada. Cobertura de tou de sucre 
i sang de maduixa (JORDI LA-ROSA)

Muffi ngs de carabassa amb llit tenebrós de crema mascarpone i terra 
tètrica d’Oreo (JORDI LA-ROSA)

Anna Terrado

Dolors Jiménez Karol Casamajó Ortega Antonieta Boira
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

La Gala, hereva de la tradició 
castanyera

Ens acomiadem amb un assortit 
(SALUS POPULI)

I uns obsequis terrorífi cs per als 
participants

Us agraïm la vostra col·laboració i creativitat

La bruixa Conxi 
espantant la Dolors

TALLER DE CUINA SALUDABLE
PEPITA BARDINA ARQUÉ

FOMENTEM EL CONSUM DE FRUITA D’ALGUAIRE

El dia 21 d’octubre l’Associació Salus Populi va organitzar un taller de cuina saludable per tal de fomentar el con-
sum de fruita d’Alguaire.

En aquesta ocasió vam utilit-
zar mançanes golden i fi gues de 
coll de dama.

Per començar, vam repartir uns tapers i 
cada participant va preparar un plat combi-
nat amb els següents ingredients:

• Tirabuixons de pasta de verdures.
• Enciam. Mançana golden a trossos. 
• Pinya, papaia, panses de Corint, 

nous, pipes de carbassa i gira-sol.
• Ou dur, llagostins i fi gues de coll de 

dama.
• Salsa rosa.
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

Tot seguit, els assistents vam provar unes torrades amb melmelada, 
preparada per la Rosa Claveria, amb fi gues de casa.

Vam continuar amb unes torrades amb for-
matge fresc, pernil i fi gues.

I la Dolors Jiménez ens va convidar a degustar un 
fantàstic pastís de poma fet a casa.

Preparades per començar el taller!

Degustant les fi gues d’Alguaire Repartint les fi gues i preparant l¡amanida de tirabuixons
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

Moltes gràcies per la participació. Fins al proper taller!

FESTIVITAT DE SANT BLAI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

Amb motiu de la tradicional diada de Sant Blai, protector del mal de gola, vam preparar unes delícies beneïdes 
que es van poder degustar gratuïtament al local del carrer La Bassa.

Sant Blai gloriós,
guarda’ns de la covid

i treu-nos la tos.
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

ACTIVITATS DE LA LLAR DE JUBILATS 
JOAN BANYERES I CATEURA

AUTER COMELLA ALCÁZAR

Les cosidores de la Llar de Jubilats d’Alguaire van fer 
una exposició dels vestits de paper que han confeccionat 
amb tanta mestria i bellesa. També van participar en la 
57a edició del Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa, 
el passat 18 de desembre de 2021. Van guanyar el 2n 

premi en la modalitat de vestits d’època amb la creació 
“Caudele” i el 3r premi en la modalitat de moda actual 
amb “Croche”. Volem donar l’enhorabona a totes les 
cosidores!!
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ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

Per segon any consecutiu, es va haver d’anul·lar 
la Torronada a causa de les circumstàncies sanità-
ries entorn la COVID-19. Tanmateix, es va decidir 
repartir uns lots de Nadal per a tots els nostres so-
cis/es. Desitgem que aquest any 2022 sigui millor!
Després de dos anys sense poder realitzar-ho, el dia 4 
de gener de 2021, juntament amb altres associacions, 
vam participar en la recollida de joguets pel dia de reis. 
I el dia 5 de gener de 2021, la llar de jubilats juntament 

amb les autoritats municipals vam rebre Ses Majestats 
els Reis Mags d’orient a la Casa Sociocultural d’Alguaire.

Aquest any 2022 esperem poder tornar a celebrar 
les festes i activitats que programem la Llar de Jubilats. 

Al pròxim número de la Revista Cercavila, us seguirem 
informant de les nostres activitats i novetats!

A l’esquerra “Caudele”, 2n premi en la modalitat “vestits d’època”.
Al mig “Croche”, 3r premi modalitat “moda actual”.
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RACÓ DE CUINA
Aquest trimestre us proposem uns plats bons i saludables per cuidar-nos després dels excessos de les festes. 

Esperem que us agradin.

Entr ants de coliflor

Entrant

Preparació: 30 minuts
Difi cultat: Molt fàcil

Ingredients:

1 colifl or
100 g de formatge ratllat
70 g de pa ratllat
2 ous
1 cullerada d’all en pols
1 cullerada de pebre vermell (opcional)
Sal i pebre al gust

Preparació:

Preparem la safata del forn amb paper de forn i untem 
amb una mica d’oli. Netegem, trossegem i piquem la 
colifl or en una picadora (el tall no). Afegim la resta d’in-
gredients i mesclem bé. Donem la forma que vulguem, 
com una petita coca i anem col·locant sobre la safata del 

forn. Introduïm la safata al forn a uns 20 minuts a 200°C 
fi ns que agafi n color. Un cop veiem que estan fetes, apa-
guem el forn i deixem que es refredin abans de retirar el 
paper. Emplatem i llestos per menjar.

Una recepta fàcil i atractiva per introduir ver-
dures al nostre menú.

Primer plat

Preparació: 45 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients per a 4 persones:

600 ml d’aigua
200 ml de llet
400 g de carabassa pelada

1/2 porro
2 patates
2 grams d’alls
75 ml de suc de taronja
20 llagostins pelats
Sal
Pebre

Crema de car abassa amb lla gostins

Les cremes són plats perfectes per aquesta època de l’any.
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Preparació:

Primer de tot netegem bé les verdures i les tallem a 
trossos. En una cassola amb un raig d’oli afegim el porro 
i l’all. Passats uns minuts afegim la carabassa i la patata. 
Afegim la sal i les espècies i barregem bé. Deixem ofegar 
uns minuts. Després afegim l’aigua i la llet. Bullim a foc 
mitjà durant uns 30 minuts amb la cassola tapada. Un 
cop bullit tot, apartem una mica de líquid i reservem. 
Triturem totes les verdures i segons la consistència que 
vulguem de la crema anem afegint part del líquid que 
prèviament havíem retirat. En una paella amb un raig 
d’oli saltegem els llagostins pelats amb una mica de sal 
i l’all picat. Servim la crema en un plat o bol i afegim 
els llagostins a sobre o a les parets del bol, a la vostra 
imaginació.

Segon plat

Preparació: 20 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

8 sardines mitjanes
1 api
1/2 ceba
1/2 tomata madura
1/2 llimó
1/2 taronja
Sal i pebre
Oli d’oliva

Preparació:

Primer de tot hem de netejar les sardines extraient 
les tripes, indicant-li a la peixatera o ho fem nosaltres 
mateixos a casa. Li afegim sal i pebre i les reservem en 
un plat amb paper de cuina perquè absorbeixi l’excés 
d’aigua. Preescalfem el forn a 200ºC. Treu els fi ls a la 
rameta de l’api i tallada molt fi nament. Fes el mateix 
amb la ceba i les poses a la base de la cassola de fang. 
Afegeix les sardines a sobre i entre elles una rodanxa de 

tomàquet madur. Aboca una mica de suc dels dos cítrics 
al teu gust. I per últim afegeix un bon raig d’oli d’oliva 
i fi ca la cassola al forn durant 7 minuts i ja tindrem pre-
parades les sardines.

Cassola de sard ina a l forn
Les sardines són font d’Omega-3 que ens ajuden a 

disminuir els nivells de colesterol i triglicèrids.
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Pastís de per a i ametlla 

sense sucre

Postres

Preparació: 45 minuts
Difi cultat: Mitjà

Ingredients:

1 massa brisa
2 peres
50 g de mantega o oli
50 g de suc concentrat de poma
50 g de dàtils desossats
2 ous
2 cullerades de farina
50 g d’ametlla mólta
1 paquet de cigrons secs o similar

Preparació:
Primer estenem la massa brisa en un motlle de pastís 

pla apte per al forn. Punxem amb una forquilla tota la 
superfície de la massa brisa i a sobre d’aquesta col·loquem 
paper d’alumini amb uns cigrons secs o similar que ens 
facin de pes, per evitar que la massa s’infl i. Posem al 
forn 10 minuts a 180 °C amb calor a dalt i a baix. Un 

cop passat el temps retirem del forn, traiem el pes dels 
cigrons i reservem. Pelem les peres, retirem les llavors i 
les tallem per la meitat. Les posem en una cassola amb 
aigua i les bullim fi ns que estiguin tendres. Retirem i 
quan estiguin fredes, les tallem a làmines. En un bol 
batem la mantega a temperatura ambient, o una mica 
temperada, junt amb el suc concentrat de poma i els 
dàtils prèviament triturats. Afegim els ous a la barreja, 
la farina i l’ametlla molta i mesclem tot. Afegim aquesta 
barreja sobre la massa brisa que prèviament havien reti-
rat del forn. Col·loquem les làmines de pera per sobre, 
de manera que ens quedi bonic visualment, i si volem 
també podem afegir altres ingredients de decoració com 
ametlles trossejades. Introduïm al forn uns 20 minuts a 
160 °C, i ens assegurem que ha quedat ben cuita punxant 
un ganivet al centre del pastís.

Podeu fer una variant del pastís amb altres fruites.
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El RACÓ DEL RECORD. 
ANAR A ESTUDI

M. Antònia Bardina Arqué

Fa uns mesos, l’amiga Joana Rabal em va fer arribar 
una fotografia d’un grup de xiquetes escolars nascudes 
cap als anys 30 del segle passat. Em va dir que potser 
també hi sortia ma mare, la Consuelo Arqué, de cal Perica.

Després de mirar i remirar aquelles caretes difumina-
des, d’entre cinc i deu anys d’edat, no vaig reconèixer 
a la mare.

La qualitat de la foto no era molt nítida, però no es 
podia esperar massa d’una imatge de més de vuitanta 
anys. 

A primers de gener d’enguany, amb el Manel Hospital 
Morguí, fill de la Ramona de Morguí, ens vàrem saludar 
una tarda a l’horta de la partida de la Sarrana, on som 
veïns de finques. El Manel em va cridar i em va ensenyar 
la fotografia del mateix grup de xiquetes escolars que 
mesos enrere m’havia facilitat la Joana Rabal. El Manel 
també em va dir que sa germana Dolores creia que, al 
grup, hi sortia ma mare. Li vaig respondre que era la 
segona vegada que veia la foto i que estava segura que 
ma mare no sortia a la foto. El Manel em va explicar que 
la Dolores les podia identificar a quasi totes.

Vaig decidir fer una còpia ampliada de la fotografia, 
tot aplicant algun filtre informàtic per millorar-la, i visitar 
la Dolores Hospital Morguí, amb la idea d’identificar totes 
les noies que ella recordés.

La visita a la Dolores va ser molt profitosa. La seua 
memòria és prodigiosa. El reconeixement de quasi una 
trentena i escaig de xiquetes del total de cinquanta-dues 
me’l va fer amb el renom de casa. Jo vaig poder afegir els 
cognoms gràcies als anys que vaig treballar de cartera al 
poble, entre 1974 i 1980.

A poc a poc, amb l’ajuda d’altres dones com la Rosita 
de Baella (i la seua filla Joana Rabal), la Pepita de cal Farré 
(amb la seua filla Esther Llobera), la Roser del Callicó, la 
Josefina Cosialls, la Montserrat de cal Trampa, l’Antonieta 
de cal Txen i la Maria de cal Simoneta, hem aconseguit 
d’identificar a 51 de les 52 xiquetes de la fotografia que 
assistien a classe el 1940 ó 41. Ens ha quedat el dubte 
de la nena de cal Polvora de qui només recordaven que 
es deia Marissa.

El meu agraïment a totes elles per fer possible aquest 
article.

ANAR A ESTUDI

Una petita pinzellada de l’educació escolar del 1935-
44 ens situa en els durs anys de la postguerra.

Al nostre poble sempre s’ha utilitzat l’expressió “anar 
a estudi o sortir d’estudi”. 

En aquells anys de postguerra l’escolarització no era 
obligatòria i les famílies tampoc no tenien massa inte-
rès a obligar llurs fills i filles a assistir a estudi; era més 
important que ajudessin a casa, ni que fos tenint cura 
dels germans més petits, tasca que s’encarregava a les 
germanes més grans.

L’absentisme escolar seria la causa que el dia que van 
prendre la fotografia només assistissin aquesta cinquan-
tena de xiquetes de cinc o sis edats correlatives, quan 
la totalitat de nenes d’aquestes “quintes” superava el 
centenar.

La canalla més petita, en edat de pàrvuls (tant xiquetes 
com xiquets), anaven a estudi al primer pis de l’edifici 
del “Sicle” on, anys més tard, tindria el seu consultori 
i el domicili el Dr. Francesc Farré Ges (lo “sinyó” Farré), 
originari de Sudanell. 

És molt curiós com totes les persones que hi van 
assistir recorden l’anècdota de les canyes llargues que la 
mestra els feia portar i que servia per donar-los un cop al 
cap quan la canalla estaven asseguts en una espècie de 
grada i calia fer-los callar o rebien algun càstig.

A continuació del Sicle, les xiquetes, entre cinc – 
sis anys fins que acabaven d’estudiar (dotze a catorze 
anys), anaven a l’edifici anomenat “Ca la Costa”, actual 
número 29 del carrer del Pati (fa poc, l’Ajuntament el 
va enderrocar).

Els xiquets, per la seua part, assistien a l’escola anome-
nada “del Sr. Piqué”, situada al costat de l’actual tanatori 
del carrer Florida. Es tractava d’una construcció tipus nau 
o magatzem allargat, paral·lel a la séquia coneguda com 
“la toma” i que va ser enderrocat.
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Un mestre molt recordat pels seus alumnes va ser el 
Sr. Barril (Josep Barril Guardia), natural d’Almenar, que es 
desplaçava des del seu poble fins al nostre amb bicicleta.

Generacions posteriors (anys cinquanta i seixanta en 
endavant) ja van anar a les escoles del carrer del Merli 
(actual consultori mèdic a la plaça Peretó), construïdes 
amb el mecenatge del Sr. Jaume Bañeres Cateura a qui 
se li va dedicar el nom d’aquesta plaça.

Finalment, cap al 1976, es va inaugurar el nou col·legi 
als terrenys de l’antic camp de futbol, al final del carrer 
de la Bassa.

Grup de xiquetes escolars nascudes entre 1930 i 
1935 (fotografia del 1940-41 aproximadament)

Estudiaven a l’edifici de Ca la Costa (carrer del Pati, 
29). La fotografia es va fer davant la façana de Cal Coix, 
actualment Cal “Tarroné” (Torroner amb grafia correcta), 
al carrer del Pati número 8.

A continuació la identificació de les xiquetes:
1. Dolores Albana Mayench (Cal Moles). Es casa amb 
Pere Gasull Vila (Cal Bocatxa). 
2. Teresa Giró Oliva (Cal Melé). Es va casar a Almenar. 
3. Maria Carme Espluga Cosialls (Ca l’Espluga). Es casa 
amb Josep Fàbregues Sabaté (fill de la Gessera). Van 
emigrar a França.
4. Flora Torruella Mayench (son pare era fuster. Vivien al 
carrer del Calvari 23). Va marxar del poble. 
5. Maria Palomes Terrado (Cal Víctor de l’Aragonès). Es 
casa amb Francisco Roma Guardia (Cal Quan o Ca la 
Dominica). 
6. Ramona Bañeres Sabaté (Cal Jaume del Vert). Va mar-
xar del poble.
7. Ramira Prats Espachs (Cal Nassets). Es casa amb Jaume 
Salvia Mayench (Cal Xorret). 
8. Maria Barbé Mayench (Cal Fausto del Cantiner). Es 
casa amb Miquel Feliu Pons (Cal Miquel de Cargues). 
9. Maria Sisa Comella (filla de Carme Comella Mir, de 
Cal Donat). Va marxar del poble.
10. Maria Roma Bañeres (Cal Quan). Es va casar a Alfarràs.
11. Assumpció Gonzàlez Bardina (Cal Bardina). Es casa 
amb Tomàs Salvia Rotellà (Cal Bava). 
12. Paquita Melé Vilanova (Cal Gori). Es casa amb Josep 
Barbé Mola (Cal Patxatxo). 
13. Josefina Cosialls Espinet (Ca la Maca). Es casa amb 
Pepito Majós Daviú. 
14. Carmeta Boira Farreny (Cal Palà o Ca la Palana). Va 
marxar del poble. 
15. Carmeta Oms Salvia (Cal Pascual). Es casa amb Ra-
mon Mateu Melé (Cal Barrau). 
16. Maria Cambray (Cal Casarinya). Filla de Ramon 
Cambray Martínez. Van emigrar a França. 
17. Celestina Roig Viladrich (Cal Jaques). Es va casar a 
Térmens. 

18. Pepita Roig Parisé (Cal Zeto). Es casa amb Sebastià 
Moran Magrí. 
19. Maruja Farreny Terrado (Ca la Dela). Es casa amb 
Pere Roig Espachs (Cal Currea). 
20. Ramoneta Biel Larrègula (Cal Carlets). Es casa amb 
Pere Espachs Terrado (Cal Nyonya). 
21. Dolores Hospital Morguí (Bessona. Ca la Ramona 
de Morguí). 
22. Mercè Triquell Català (Cal Miquel Ligero). El domicili 
es trobava entre cal Francès i cal Pirrot (Avinguda Jaume 
Nadal, 20. Avui pati buit). La Mercè va morir petita. 
23. Enriqueta Hospital Morguí (Bessona. Ca la Ramona 
de Morguí). Va marxar a Barcelona.
24. Dolores Bañeres Sabaté (Cal Jaume del Vert). Com sa 
germana Ramona (6), va marxar del poble. 
25. Maria Montserrat Coll Nadal (Ca l’Emília del Ton). Es 
casa amb Joan Soldevila Morguí (Ca l’Isidre de Carlets). 
26. Antonieta Domingo Barbé (Cal Ramon de la Vicenta). 
Es casa amb Josep Rodié Romà (Cal Txen). 
27. Maria (Mari) Garrié Porta (Ca la Maria del Sangre). 
Va emigrar a Brasil. 
28. Rosita Soldevila Badia (Cal Maso). Es casa amb Ramon 
Garrigó Tersa (Cal Mixonet). 
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29. Carme Sambola Albarado (Cal Sambola) Domicili a 
c/ Albana, 25). Va marxar a Lleida. 
30. Ramoneta Roca Oliva (Cal Pavet). Es casa amb Ramon 
Sotos Lleida (Cal Tonot). Van emigrar a França. 
31. Antonieta Puig Cambray (Cal Maqueroles). Es casa 
amb Josep Llobera Rodié (Cal Garrut). 
32. Roser Callicó Gardeñes (Cal Callicó o Cal Perebò). Es 
casa amb Josep Vilamajó Sabaté (Ca l’Aiguader). 
33. Rosita Puig Espachs (Bessona. Ca la Maria de Txelet). 
Es va casar a Madrid.
34. Concepció Salvia Mayench (Cal Txorret). Es casa amb 
Antonio Domingo Serramona (Cal Tarroné [Torroner]). 
35. Clara Puig Espachs (Bessona. Ca la Maria de Txelet). 
Va marxar a Lleida.
36. Irene Grau Oliva (Cal Txep). Es casa amb Ramon Roca 
Gasull (Cal Gasull). 
37. Nuri Mayench Fernández (Cal Confit del Merli). Es 
va casar a Malpartit. 
38. Rosita Mateu Melé (Cal Barrau). Es casa amb Juan 
Ocaña Ariza. Van marxar a Tarragona.
39. Maria Teresa Tomàs Gonzàlez (germana d’Enriqueta, 
Carmeta i Pepita de Cal Farré). Va morir jove. 
40. Harmonia (Pepita) Roca Salomé (Cal Morral). Es casa 
amb Miquel Maench Mateu (Cal Pataques). 
41. Marcel·lina Giró Amorós. Son pare era Marcel Giró 
Farreny, germanastre del Josep i de la Maria Alsina Farreny 
(Cal Tomany). Van emigrar a França.

42. Carmina Biel Maench (Cal Fermín). Es casa amb 
Pepito Gruas Gruas. 
43. Montserrat Larrègula Gonzàlez (Cal Trampa). Es casa 
amb Juanito Roig Farré (Cal Jaques). 
44. Rosita Cosialls Morancho (Ca la Rosita de Baella). Es 
casa amb Joan Rabal Roig (Ca la Filomena de Peralta). 
45. Antònia Rodié Serra (germana del Peret del Serra). 
Va morir jove. 
46. Trini Espachs Terrado (Cal Nyonya). Es casa amb 
Ramon Salvia Basi (Cal Capità). 
47. Montserrat Domingo Ribert (Cal Castelló). Es casa 
amb Sebastià Jordana Illa (Ca la Montserrat de l’Espaseta). 
48. Conxita Roca Bañeres (Cal Faustino). Es casa amb 
Josep Tomàs (Cal Balart d’Almenar). Van marxar a Lleida. 
49. Montserrat Rodié Roma (Cal Txen). Es casa amb Josep 
Maria Usall Salvia (Cal Manuela). 
50. Marissa (podria dir-se Torres de cognom) de Cal 
Polvora (actual casa Rosita de Taruc Pl. Sant Faust/ Jaume 
Nadal). Si coincideix amb informació que el seu pare era 
sastre, als censos de 1934 trobem un Josep Torres Botellé, 
sastre, amb domicili a la Plaça.
51. Josefina (Fina) Herbera Cosialls (Cal Pitxoli). Es va 
casar a Torrefarrera. 
52. Paquita Salvia Albana (cal Xorret). Es va casar amb 
Mariano Camon Ezquerra (Cal Camon). Van marxar a 
Barcelona
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Continuant amb la sèrie d’articles sobre els Mossos 
d’Esquadra nascuts a Alguaire, us presento el recull de la 
vida del Manel Espachs Satorra, de ”Cal Txelet”, qui fou 
Mosso de les Esquadres de Catalunya durant els anys de 
la 2a República i fins a la dissolució del Cos (1932-39).

El Manel Espachs Satorra va néixer a Alguaire el 6 
d’octubre de 1905.

Era fill de Pere Espachs Vilaró, d’Alguaire i de Maria 
Satorra Torres, d’Albelda.

La casa pairal es trobava al carrer de la Bassa (actual 
número 46) on la família va regentar durant anys una 
botiga de queviures. Aquest negoci el van traspassar al 
matrimoni Manuel Buira – Teresa Montserrat i, fins al seu 
tancament cap als anys 80, era coneguda per “Cal Sosa”.

El matrimoni Espachs – Satorra va tenir set fills: La 
Maria, el Pere, el Josep, l’Antònia, l’Àngel , el Manel i el 
Ramon 1.

Com la majoria de joves del poble, el Manel feia de 
pagès. Mogut pel seu afany de millora econòmica, troba 
feina de mosso d’equipatge a 
l’Hotel “Sitges” d’aquest mu-
nicipi del Garraf. 

El servei militar talla la con-
tinuïtat d’aquest ofici i és en 
finalitzar la mili que té coneixe-
ment de la convocatòria per a 
l’accés al Cos de les Esquadres 
de Catalunya. S’hi presenta 
i guanya l’oposició essent 
nomenat mosso de segona, 
el 1932.

La seua primera destinació 
serà al destacament de Cardo-

1 L’Àngel Espachs Satorra va morir 

afusellat pels franquistes a Alpicat, el 

15 de juliol de 1938. Tenia 33 anys.

na (Bages) i, posteriorment, servirà als posts de Sallent 
(Berguedà), Moncada i Reixac (Barcelonès) i Sant Pere 
de Ribes (Garraf).

A Sant Pere de Ribes coneix qui serà la seua esposa, 
la Filomena Almirall Rossell, filla de “Cal Betllo” d’aquest 
municipi. Amb la Filomena tindran dos fills, el Rafel, 
nascut el 1933 i el Josep, nascut el 1936.

A mitjans del mes de gener del 1938, durant la Guerra 
Civil, quan les tropes franquistes avancen pel Sud i Oest 
de Catalunya, la Generalitat ordena l’aquarterament de 
tots els Mossos d’Esquadra a Barcelona. El Manel també 
es veu afectat per aquesta mesura i, com els seus com-
panys, s’encarregarà de defensar les institucions catalanes 
a la capital del país. D’aquest temps és la fotografia d’un 
grup de mossos a la plaça de Sant Jaume. Podem reco-
nèixer el Manel, a la part inferior, el segon per la dreta. 
Els mossos vesteixen un senzill uniforme de granota blava 
i gorra anomenada “de banana” que se’ls va facilitar per 
escassetat de material en aquells temps de guerra. En 

MANEL ESPACHS SATORRA 
MOSSO DE LES ESQUADRES DE 

CATALUNYA
M. ANTÒNIA BARDINA ARQUÉ

El Manel Espachs Satorra, a la part de sota, el segon 
per la dreta
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una segona fotografia, el 
Manel té el braç en angle 
amb el puny tancat i un 
diari a l’altra mà.

A la revista “L’Altaveu 
de Ribes”2, el Manel ex-
plica l’experiència d’haver 
acompanyat el president 
de la Generalitat Lluís 
Companys en una de les 
estades a la casa pairal 
del poble d’on era fill, el 
Tarròs (municipi de Tor-
nabous - Urgell).

El Govern de Catalunya 
i tot el gruix del Cos de Mossos d’Esquadra es veuen 
forçats a emprendre la retirada cap a França, davant la 
imminent caiguda de Barcelona en mans de l’exèrcit 
nacional. A la frontera, els mossos han de lliurar l’arma-
ment als militars francesos i queden confinats al camp 
de concentració d’Argelers de la Marenda (o Argelers-
sur-Mer), a la comarca del Rosselló. En aquest camp de 
concentració situat a la platja, arran de mar, va morir 
moltíssima gent catalana per les condicions extremes 
de fred, gana i set.

El comandament dels mossos pot aconseguir l’alli-
berament dels efectius del Cos i se’ls dóna la possibilitat 
d’exiliar-se o bé retornar a Espanya. Tot i saber que s’en-
frontarien a una dura repressió per part del franquisme, 
la majoria de mossos va retornar per la frontera d’Irun 
(Guipúscoa). El Manel també tria aquesta opció i, just 
creuar la frontera, és detingut i empresonat al camp de 
concentració que es va habilitar al monestir de San Pedro 
de Cardeña, a la província de Burgos.

Finalment, és alliberat i pot retornar amb la família 
a Sant Pere de Ribes on, el 1940, comença una nova 
etapa vital que requereix trobar feina sota la vigilància i 
desconfiança de les autoritats franquistes, que veien en 
els mossos als representants del govern de la República.

El Manel no s’acovardeix i troba feina en una fàbrica 
de ciment de Vallcarca (barri pertanyent a l’antiga vila 
de Gràcia), on s’hi desplaça amb bicicleta, fins que se li 
ofereix de fer de masover de la masia “Corral de Capdet”, 

2 MARTÍ, Núria “De mas en mas. El corral de Capdet”. Revista “L’Al-

taveu de Ribes” número 33 abril de 2008 (pag. 4-7)

a Sant Pere de Ribes. La propietat, en aquell moment, 
es trobava sense habitar. S’instal·la amb la dona i els fills 
Rafel i Josep els quals, a mesura que es van fent grans, 
ajuden el pare en la producció dels diferents cultius, 
principalment cereals i vinya.

El seu nebot Peret Espachs Guardia (Peret de Txelet) 
m’explica que el seu oncle Manel, cada tardor, contactava 
amb pagesos d’Alguaire als quals llogava per treballar 
en la campanya de la verema. El Jaume Moix Espachs 
(Cal Birro), el Fausto Mayench Moix (Cal Siló), el Josep 
Maench Mateu (Cal Pataques), el Peret Roig Espachs (Cal 
Currea) i el mateix Peret Espachs Guardia es va desplaçar 
diversos anys fins a Sant Pere de Ribes a veremar.3

El Manel i la seua dona van romandre com a masovers 
a la masia de Capdet fins al 1965, amb els fills casats. La 
parella es va instal·lar en una casa del poble de Sant Pere 
fins que, cap al 1972 es construeixen un xalet on van 
viure uns 25 anys fins el 1999, any que mor la Filomena. 
El Manel decideix de traslladar-se a viure al domicili del 
seu fill petit Josep. Allí va viure fins a la seua mort, el febrer 
de 2003. Tenia 97 anys, camí de fer-ne 98. 

A Sant Pere de Ribes va deixar una gran empremta 
entre els veïns i la continuació de la seua nissaga en 
les persones dels seus fills, Rafel i Josep, i dels seus nets 
Rosana (filla del Rafel) i Pilar, Manel, Anton i Núria (fills 
del Josep).

Persones com el Manel Espachs Satorra representen 
l’ideal de treball, sacrifici i superació de les adversitats. 
Malgrat que la majoria d’anys de la seua vida van trans-
córrer a Sant Pere de Ribes, sempre el considerarem 
com a alguairenc i ens hem de sentir orgullosos del seu 
recorregut vital.

El meu agraïment a la família Espachs per fer possible 
aquest article sobre el Manel Espachs Satorra.

3 Tant el Peret Espachs Guardia com el Pere Roig Espachs eren nebots 

del Manel. El primer, fill de son germà Pere i el segon, fill de sa germana 

Antònia. Explica el Peret Espach Guàrdia que, un dels anys que van anar 

a veremar, es van desplaçar amb tren de Lleida fins a Sitges. D’allí, de 

nit, van fer a peu el trajecte fins a Sant Pere de Ribes. El Peret recorda 

que va arribar assedegat al mas de l’oncle, sense possibilitat de trobar 

cap punt d’aigua per beure en tot el camí. Va reflexionar que aquelles 

eren terres de molt bon vi, però de molt poca aigua

El Manel amb el puny alçat i 
un diari a la mà 

(Plaça de Sant Joan  
de Barcelona cap a 1938-39)
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PARLEM DELS CONTES
JESÚS GUAMIS HORTET

Segons el diccionari, la paraula conte és la relació d’un 
succés fals o de pura invenció.

Avui us en contaré dos, més ben dit els haureu de 
llegir:

El primer es titula “les dues granotes”... i diu així: 
Aquell estiu va fer una calor tan forta que la bassa on 
vivien un parell de granotes va quedar gairebé seca. Les 
dues bestioles avesades a viure en remull i a practicar tota 
mena de proeses natatòries, davant d’aquella sequedat 
van fer-se una ganyota i van decidir buscar un altre do-
micili més adient, més escaient i més apropiat. Més ben 
dit, un indret on hi hagués més aigua. El van trobar en 
un racó d’un hort, sota una noguera altíssima: era un pou 
profund i gairebé ple d’aigua fins al capdamunt.

– Vet aquí l’indret que buscàvem, va dir una de 
les dues granotes, aquí ens trobarem com “granota 
a l’aigua”.

– Sí que és veritat va dir l’altra granota que s’as-
semblava d’aspecte a la seva companya, però… una 
cosa 

– I si el pou s’asseca o tan sols baixa de nivell?
– Com dimonis ho farem per sortir d’un pou tant 

fons?

Les granotes es van adonar a temps que estaven 
a punt de cometre una bestiesa. I sense pensar-hi 
més, se’n van tornar al seu domicili habitual, a la 

bassa gairebé eixuta, a la qual no trigarien a venir les 
pluges de la tardor.

Aquest conte ens ensenya que “val més prevenir que 
curar”.

El segon conte es titula “el barquer i el bosquerol 
o llenyataire”

És un conte àrab que comença…

Hi havia a la ciutat del Caire un barber una mica murri, 
que un dia veient passar per davant la seva botiga un 
bosquerol amb un ase carregat de fusta, li va proposar 
un pacte:

– Per cinc monedes et compro tota la fusta que 
duus damunt del ruc, el bosquerol o llenyataire va 
veure que era un bon negoci i va convenir en el tracte. 
Aleshores va descarregar tota la fusta, la va entrar a 
la botiga i va demanar els diners convinguts. Però el 
barber li va dir que abans li havia de donar el bastó 
que també era de futa i, per tant, entrava en el preu.

El llenyataire va protestar indignat, dient que mai 
no s’havia vist que en la compra d’una càrrega de 
fusta hi entrés també el bastó. No hi fa res que no 
s’hagi vist mai, va dir el barber, el fet és que hem 
fet un tracte i paraula és paraula. Si no em dones el 
bastó, em quedo la fusta i no et dono els diners. El 
bosquerol no va tenir cap més remei que accedir-hi, 
però tot seguit se’n va anar a explicar el cas al jutge 
de la ciutat. Aquest el va escoltar i li va dir que no 
podia donar-li la raó: un tracte és un tracte i s’ha de 
respectar. Però va suggerir al barber el que podia fer 
en aquell cas. L’endemà el llenyataire va entrar a la 
botiga del barber i li va demanar quan li faria pagar 
per afaitar-lo, i quan va haver acabat el bosquerol li va 
dir: – un moment, que ara vinc amb el meu company. 
I tot seguit es va tornar a presentar amb l’ase, i va dir 
al barber que aquell era el seu company i que l’afaités 
tal com havien quedat i convingut.

El barber naturalment, va protestar indignat dient 
que no s’havia vist mai que s’hagués d’afaitar un ase, 
però el bosquerol va replicar que havien fet un tracte, 
que l’ase era el seu company i que l’havia d’afaitar.

Va venir el jutge de la ciutat, és clar, va donar la raó 
al bosquerol. I el barber enmig de la gatzara i de les 



ACTUALITAT

48 89

Ja fa dies que m’està passant pel cap fer un escrit en 
reconeixement dels meu pares: el Jesús i la M. Lluïsa, com 
tots els pares són sers especials, però els meus (vist des 
de la meva perspectiva i em penso que d’altra gent) són 
pares especials, diferents, guies, cuidadors, formidables, 
qualsevol adjectiu per afegir queda curt davant la vàlua 
com a persones que són.

Volia escriure aquestes ratlles per homenatjar-los en 
vida, ja els ho he dit vegades, però en aquest escrit que 
els faig hi va reflectit la meva estima completa, sense 
dubtes i només dedicada a ells.

A l’etapa de vida que enceten han hagut de patir 
problemes, decepcions, alegries, desil·lusions… elements 
que et porta la vida i que sens dubte han viscut i viuen 
plenament, en aquests dies hi ha hagut estones de fos-
cor, altres de molta llum, però tot els ha ajudat a seguir 
camí i a ensenyar-nos l’important que és fer via plegats.

Agrair tots els esforços que fan per tota la família, fills, 
nets, familiars, amics…

Gràcies per totes les experiències, per l’ambient càlid 
i domèstic que sempre ens heu ensenyat, gràcies per no 
defallir en circumstàncies adverses, gràcies per la calidesa, 
la comprensió…

Encara hem de viure moltes estones plegats, desitjo 
de cor que tingueu bona salut per acompanyar-nos en 
la vida, i que deixeu que les arrugues siguin fluides en 
la vostra pell.

Per vosaltres “papa i mama”, els meus superherois 
d’aquells que no porten capa i tenen poders, gràcies 
per continuar espantant els monstres, us estimo no pel 
que heu fet per mi sinó pel que m’heu ensenyat a fer 
per mi mateixa.

Gràcies i espero que per molt temps em pugueu 
acompanyar en aquest camí tant ple d’alegries i ple 
d’obstacles que és la vida.

I com deia la Joana Raspall…

PEL MEU “PAPA” I PER LA 
MEVA “MAMA”

M. JESÚS GUAMIS (FEBRER 2022)

rialles de tothom, no va tenir més remei que afaitar 
l’ase del bosquerol, cosa que li va portar més de tres 
hores de feina.

Aquí podem nomenar aquella dita que fa: “el deure 
d’un jutge és fer justícia, el seu art consisteix en allargar-la 
en el temps, el més possible” 

Fins aquí les dues històries d’avui, espero que us hagin 
agradat i… com sempre us dic.... A REVEURE I SALUT 
PER TOTS I TOTES.

Necessitem la llum d’una mirada, que ens faci entendre el món,
Necessitem l’escalfor d’una besada que ens assereni el front.

Tots som humans, meitat carnals, meitat àngels,
meitat pau i terror.

I tots rebels o dòcils,
Necessitem amor.
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La prova es va presentar ahir a la Diputació.

X.P.

❘ LLEIDA ❘ El Sagrat Cor Trail d’Al-
guaire ja ha esgotat les tres-cen-
tes inscripcions que tenia dispo-
nibles per a la cinquena edició,
prevista per al 13 de febrer, 150 
per a la cursa, que dilluns passat 
van quedar esgotades, i 150 per 
a la caminada, els dorsals de la
qual es van acabar als deu dies
d’obrir el termini d’inscripció.

Aquesta limitació a tres-cents 
participants no ve donada per 
les restriccions per la Covid, 
sinó que és decisió de l’orga-
nització ja des dels inicis “per 
donar un bon producte als par-
ticipants”, va assenyalar Jordi 
Terrado, director de la prova.

La carrera trail del Sagrat 
Cor tindrà 15 quilòmetres de 
recorregut i un desnivell positiu 
de 450 metres, transcorrerà per 
camins i senders amb sis puja-
des i baixades de nivell mitjà 

El Sagrat Cor Trail esgota les inscripcions
La prova d’Alguaire, la cinquena edició de la qual es disputarà el 13 de febrer, comptarà 
amb 150 participants en la cursa de 15 quilòmetres i 150 més en la caminada d’11 km

ATLETISME CARRERES POPULARS

però exigent, i tindrà com a co-
lofó la pujada de les 327 escales 
fins al mirador del Sagrat Cor, 
on estarà situada la meta. La ca-
minada, per la seua part, tindrà 

un traçat d’11 quilòmetres i 150 
metres de desnivell acumulat, i 
discorrerà en un 75 per cent pel 
circuit de la trail. “Serà apte per 
a tots els públics”, va apuntar 

Terrado. El diputat provinci-
al Joan Gilart va dir durant la 
presentació d’ahir que aquestes 
proves normalitzen la situació, 
que continua estant afectada 
per la pandèmia. 

“La gent necessita aquesta 
mobilitat, aquesta tornada a 
la normalitat, i sembla que ho 
estem aconseguint”, va dir. Pi-
lar Serra, regidora d’Esports 
de l’ajuntament d’Alguaire, va 
destacar la col·laboració de tot 
el poble (uns seixanta volun-
taris). “A cada família hi ha 
gent que participa d’una ma-
nera o una altra en la prova”, 
va assenyalar.

D’altra banda, els partici-
pants de la trail gaudiran de 
dos avituallaments intermedis 
i un de final, mentre que els de 
la caminada, al marge del re-
frigeri a la meta, en tindran un 
altre en un punt intermedi.
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La rotonda d’entrada a Alguaire i que dona accés a l’aeroport, que es millorarà aquest any.

MAGDALENA ALTISENT

MARÍA MOLINA

❘ ALGUAIRE ❘ Renovar la travessia
de l’N-230 al seu pas per Alguai-
re és un dels principals projec-
tes de l’ajuntament per a aquest 
any. Contempla renovar tots els 
trams de les voreres que estan
deteriorades i delimitar la zona 
de domini públic de la calçada
així com millorar la mobilitat
dels vianants i elements per evi-
tar que s’acumuli l’aigua pluvial. 
Una altra de les actuacions con-
sistirà a substituir tots els llums 
que hi ha per nous equips led
més sostenibles amb l’objectiu
de reduir el consum energètic i
adaptar l’enllumenat públic a la 
normativa vigent, segons va ex-
plicar l’alcalde, Antoni Perea. A 
més, es renovarà i enjardinarà la 
rotonda que enllaça la carretera 
N-230 amb l’accés a l’aeroport
de Lleida-Alguaire amb la fi-
nalitat de millorar la imatge en
un dels accessos principals de
la població.

Finançament

Totes aquestes reformes supo-
saran una inversió de 251.982 
euros que el consistori preveu 
finançar a través del Pla d’Obres 
i Serveis (PUOS) de la Generali-
tat que subvencionarà gran part 
del pressupost. Perea va asse-
nyalar que una vegada superat 
el procés d’informació pública, 
en el qual no s’han registrat al-
legacions, es procedirà a la li-
citació i adjudicació perquè les 
obres comencin passat l’estiu.

Alguaire reforma la travessia de 
l’N-230 i la rotonda a l’aeroport
Voreres, enllumenat públic i la glorieta costaran més de 251.000 euros

MUNICIPIS URBANISME
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COMARQUES
www.segre.com/comarques

Condemnat a 14 mesos de presó
per accedir al mail de l’exparella.

p. 16

La Vall de Boí descarta ara
la permuta de les piscines.

p. 17

Un altre falcó divendres a les instal·lacions de l’aeroport.

GERARD HOYAS

CLAUS

Evitar morts
❚ Els vols dels rapinyaires donen 
prioritat a fer fora abans que cap-
turar. Quant als animals capturats, 
se’ls traslladarà fora del recinte 
aeroportuari després d’anellar-los 
per al seu seguiment amb finali-
tats científiques.

Falconeria
❚ Una dotzena d’àguiles i falcons 
ensinistrats es fan servir en una 
primera prova per fer fora amb 
ells els ocells i evitar que suposin 
un risc de col·lisió per als avions 
que s’enlairen i aterren a l’aero-
port d’Alguaire.

Càmeres i pirotècnia
❚ Al marge de depredadors com 
falcons i àguiles ensinistrades, 
es fa servir també pirotècnia per 
espantar les aus i allunyar-les de 
l’aeroport lleidatà. Així mateix, cà-
meres automàtiques permeten fer 
un seguiment de la fauna salvatge 
a l’aeroport en horari nocturn.

Concurs per un any
❚ Més enllà de la prova pilot en 
curs, l’empresa pública Aeroports 
de Catalunya, titular de l’aero-
port d’Alguaire, ha convocat un 
concurs per adjudicar la gestió 
integral de la fauna salvatge a 
l’aeroport lleidatà. El pressupost 
de licitació és d’uns 123.000 eu-
ros (IVA inclòs) per a un contracte 
d’un any.

Més operacions que mai
❚ Aquestes mesures arriben quan 
Alguaire compta amb més ope-
racions que mai. Va tancar l’any 
passat amb 35.091, en la seua 
gran majoria vols de formació de 
pilots. En canvi, l’aviació comercial 
es limita ara per ara als vols de la 
companyia Air Nostrum entre Llei-
da i Palma.

Capturar conills
❚ Els conills que proliferen al pla 
de Lleida poden rosegar cables 
i fins i tot soscavar amb els seus 
caus que fan el terra sota la pista 
de l’aeroport. Per capturar-los al 
llarg de l’any es fan servir xarxes 
i fures.

R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ L’aeroport d’Alguaire ha 
començat a fer servir falcons i 
àguiles ensinistrades per fora-
gitar els ocells i reduir així el 
risc de col·lisió que suposen per 
als avions durant les maniobres 
d’enlairament i aterratge. Per 
ara això es fa en el marc d’una 
prova pilot, però l’empresa pú-
blica Aeroports de Catalunya 
ja ha convocat un primer con-
curs per a la gestió de la fauna 
salvatge al recinte aeroportu-
ari. A més de la falconeria, in-
clourà captures de conills per 
impedir que aquests animals, 
que proliferen a tot el pla de 
Lleida, provoquin danys a les 
instal·lacions.

La figura del mestre falconer 
és freqüent als aeroports, i de 
fet estava prevista a la plani-
ficació inicial d’Alguaire, molt 
abans de la seua inauguració el 
2010. Tanmateix, les primeres 
proves de falconeria per foragi-
tar els ocells arriben dotze anys 
després, quan l’aeroport lleida-
tà té més activitat aeronàutica 
que mai: va tancar el 2021 amb 
35.091 operacions, una xifra 
inèdita que es deu en gran me-
sura als vols de les acadèmies 
de pilots.

Les proves per al control de 
fauna salvatge es porten a ter-
me almenys dos dies a la set-
mana, els divendres i els diu-
menges, quan Alguaire rep els 
vols d’Air Nostrum entre Lleida 
i Palma. Els responsables fan 
servir per fer-ho una dotzena 
d’aus rapinyaires per foragitar 
altres ocells. Donen prioritat als 
vols d’àguiles i falcons per dis-
persar-los i eviten en la mesura 
que és possible les captures. Al 
marge d’aquest procediment, 
també recorren a pirotècnia per 
espantar les aus i allunyar-les 
del recinte aeroportuari.

Control de conills

Respecte al control dels co-
nills, Aeroports va assenyalar 
que es porta a terme tot l’any 
mitjançant l’ús de fures i xarxes. 
En anys anteriors va fer servir 
amb aquesta finalitat tram-
pes als caus, desplegats per un 
expert i sota una autorització 
especial de la Generalitat. Les 
caceres convencionals amb ar-
mes de foc solen ser inviables 
en un aeroport. Així mateix, 
l’empresa pública de la Gene-
ralitat va apuntar que recorren 
a càmeres automàtiques al re-
cinte per al control de la fauna 
durant les nits.

Imatge d’un falcó pelegrí al costat dels avions aparcats a l’aeroport d’Alguaire.

GERARD HOYAS

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

Alguaire prova falcons per foragitar els  
ocells i evitar que xoquin amb avions
En marxa un primer assaig al qual seguirà un concurs per a la gestió de la fauna salvatge a l’aeroport 
lleidatà || Inclourà captures de conills per impedir que provoquin danys a les instal·lacions
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