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BUTLLETÍ INFORMATIU LOCAL - Núm. 90 - Abril - Maig - Juny 2022

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’estiu: Dilluns i dimecres de 16:00 a
19:30 h (bibliopiscines).
Dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 13:30 h.
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∙ 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
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∙ Horaris Misses:
Diumenges i festius a les 12:00 h.
Horari de despatx de la parròquia:
Dimecres de 17:00 a 18:00 h.

TELÈFONS
Ajuntament

973 756 006

Fax Ajuntament

973 756 837

Cont. Automàtic Pregons

973 757 060

Ràdio Alguaire (EMUN FM)

973 756 020

Consultori Municipal

973 757 177

Biblioteca

973 756 816

Llar de Jubilats

973 756 139

Correus

973 756 945

Farmàcia

973 757 226

CEIP Teresa Bergadà

973 756 346

Llar d’Infants

973 756 728

Piscines Municipals

973 756 465

Parròquia Sant Serni
Mossèn Xavier Navarro

973 829 518
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

Revista editada per:

Ajuntament
d’Alguaire
Àrea de Promoció Social i Cultural

Col·labora:

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,
informeu-vos en cada departament o entitat corresponent.

Dipòsit Legal: L-455-2003
Impressió: ALFAGRAF - Tel. 973 76 03 41

RACÓ POÈTIC
EN RECORD DE L’ANTONIO DOMINGO SERRAMONA
Al padrí Antonio li agradava escriure sobre les tradicions, al maig ple de festes i celebracions i al juny amb
les revetlles. Sempre que podia no se’n perdia ni una, gaudia al màxim i sobretot quan ens reuníem en família
en els àpats. Avui volem compartir alguns d’aquests escrits:
MARIA LLOVERA OCAÑA

LA COBLA
ORQUESTRA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

L’APLEC DEL
CARAGOL
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Un dels nostres grans invents
és, potser, la cobla orquestra
per fer major la festa
amb llur corda de tants vents.

A Lleida en fan una festa,
no gens apta per mussols
per a coure’ns caragols
i menjar-se’ls tot fent gresca.

TÉ guitarra i percussió
i un parell de veu solistes
amb dues o tres coristes
i un pianista director.

És l’aplec del caragol
una festa de tiberis
on es perden els senderis
i on no hi flipa qui no vol.

Fa sardanes i concert,
l’Emigrant i la Senyera
i potser la Violetera
si és que esteu un punt despert.

Amb penyistes abillats
entremig d’unes xarangues
que en salpebren les bullangues
dels gastròpots pulmonats.

Després bufa tot el ball
en sessió per anar fent,
on encara molta gent
no ha paït ,del dinar, el tall.

I fins algun, la carcanada
el vi fa l’enravenada
a més d’un que fuig de l’osca.

Però és tot just, havent sopat,
ball de rams i fanalet
amb la rumba i el valset
que els omple l’envelat.
Això si que està ben fet,
pel sol preu d’alguna dobla
portes una orquestra-cobla
i mates tres pardals d’un tret.

I tant és la bona fita
perquè es menja i no es pateix
carn que no porta gens de greix
i carn que és tota fibra.
Recollons! Quin gran aplec,
que mai negui la tabola
per poder fer-ne garola
mentre fem anar el galet.

Bona Fira de Maig!
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SÓC PADRINA
M. GLÒRIA NADAL

De l’arbre de la vida,
Nova branca ha rebrotat,
Benaurances a Déu sens mida,
Que el faci un home honrat.

Voldria per al meu fillol,
Del rossinyol la seva ànsia,
Que pogués emprendre el vol,
Sense pena ni recança.

L’he portat a cristianar,
Tot plena d’il·lusió,
Desitjós que com la mar,
S’estengui per l’horitzó.

Quan de ma vida l’arbre,
Les fulles en fan caiguda,
Quan el fred com el marbre,
S’adhereix com carga feixuga…

El cridarem l’Oriol,
Ben significat el nom:
S’assembla amb rossinyol,
Que lliure viu cara al món.

Mes, en el fons de l’íntim meu,
Una llum brilla fortament,
Il·lusió que pregona arreu,
Desitjos d’un viure bé.

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 identificats, els anònims no es publicaran.
— Es poden aportar fotografies i il·lustracions que acompanyin l’escrit (En gran
resolució).
Únicament es publicaran els treballs que ens feu arribar abans
del 26 d’agost de 2022.
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UNA SOCIETAT FARMACÈUTICA ENTRE ELS
APOTECARIS JOSEP USALL I JAUME ARJÓ (I)
VICENT LLADONOSA GIRÓ

De l’any 1774 trobem un protocol notarial a l’arxiu
històric de Balaguer on hi consten dos apotecaris d’Alguaire, Josep Usall i Jaume Arjó. Sembla que el Josep és
el titular del poble i el Jaume ha comprat una farmàcia
a un apotecari de Torres Segre que també vol muntar
al poble. Al document es parla de com han de fer el
repartiment corresponent. Diu així:
In Christi Nomine amen sie, á, tothom manifest com
en, y sobre la societat y companya baix fahedora per, y
entre Joseph Ussall mestre Apotacari de la vila de Alguayre
Bisbat y Corregiment de Lleyda de una, y Jaume Arjó fadrí
apotacari de la mateixa vila de Alguayre de altra part son
estats fets, pactats, y firmats (y jurats) los capitols, pactes
y avinensas seguents.
Pmt es pactat, y convingut entre ditas parts que la botiga de Apotacari que dit Jaume Arjó te comprada, á, Jaume
Gallart mtre Apotacari de la Vila de Torres de Segre de dits
Bisbat, y Corregiment la deurà portar y plantar antes del
dia quinse de Agost prop vinent costejant per iguals parts
entre dits Usall y lo predit Arjó tots los gastos se offerirán
aixi per rahó del transport de dita botiga, fadrí, lloguer de
casa y drogues, com per altres qualsevols coses necessaries,
y consernents á dita Botiga, que dit Arjó dega ab lo pnt
cedir la mitat de dita botiga al predit Ussall obligantse est
á satisferli la mitat del preu de aquella, com ab thenor del
pnt capitol lo expresat Arjó cedeix al citat Usall, y als seus
la mitat de la sobredita botiga, de conformitat que del dia
pnt en avan será igual duenyo de ella, que lo mateix Arjó,
satisfent dit Usall al referit Arjó, y als seus, la mitat del preu
ha offert per dita botiga ab los plasos que lo mateix Arjó,
esta obligat, en virtut de la qual cessio dit Usall se obliga,
ab lo pnt ha pagar, y satisfer al predit Arjó, cent vint y
sinch Lliuras Bars, que son la mitat del sobredit preu de la
sobredita botiga ab los plasos, y terminis, modo, y forma
que en lo acte de venda de dita botiga se tindran consebuts,
y estipulats, obligant per la seguretat de tot lo sobredit la
una part á la altra tots, y sengles bens y drets de cada una
de ditas parts mobles, e, immobles, haguts, y per haber
ab totas renunciacions necessarias degudas y pertanyents.
It es pactat y convingut entre ditas parts que la pnt
Societat y companya sia presisament duradora entre ditas

parts per temps de sinch añs del dia de Sant Miquel de
Setembre prop vinent en avan comptadors aixi que durant
los dits sinch añs no puga la una part á la altra obligar
en apartarse de dita sosietat y companya, y que tota la
conducta que una y altra de ditas parts faran durant pnt
Societat y companya aixi en los Pobles de Torrefarreram
Vilanova de Alpicat, Torrecelona, Rosselló, Vilanova del Segriá. Benavent, Alguayre les Torres y Molins de Lleyda, com
en altres qualsevols Pobles, a excepció del de la Portella que
est deura quedar á favor de dit Usall, y se haja de partir per
iguals parts y porcions entre dit Usall y lo predit Arjó, tenint
obligació una y altra de ditas parts ha donar la asistencia
corresponent de medecinas, á, tots los conduits aixis del dit
Usall com del dit Arjó en qualsevol botiga que una y altra
de ditas parts tenen en dita vila de Alguayre, qual deuran
tenir corrent per la sobredita asistencia.
It es pactat y convingut entre ditas parts que tota la
conducta que una y altra de ditas parts faran en lo Poble
de la Portella durant la pnt sosietat haya de quedar, y, ser
propia y peculiar del dit Ussall, tenint est obligacio de deixar
al dit Arjó sempre y quant sen anirá fora per dependencies
de sa casa durant la pnt societat lo fadri, o, aprenent en cas
de tenirne dit Usall, ó, son fill Joseph Usall habitant en sa
casa pera despachar en la botiga de dit Arjo y aixi mateix
tindrá obligació dit Usall de deixar son fadri, ó, aprenent
en cas de tenirne, y no essent de sa familia de casa, çó
fills seus un dia quada semana durant dita Sosietat al dit
Jaume Arjó pera treballar en la botiga de est, habent dit
Arjó de fer lo gasto al dit fadri, o, aprenent en los dies que
treballara en sa botiga.
It es pactat y convingut entre ditas parts, que sempre, y
quant lo un, ó, lo altre de ditas parts per dependencies de sa
casa se ausentará de dita Vila de Alguayre tindra obligacio
de donar avis al que quedara en dita vila pera que aquell
asistesca á tots los conduhits aixi seus com als de la altra
part que se ausentará.
It es pactat, y convingut entre ditas parts, que en quiscuna vegada que lo un, o, lo altre de ditas parts se ausentará
de la predita vila de Alguayre per sos divertiments, y no sen
de comu consentiment de ditas parts, que en pasant de dos
dies aija de deixar asistencia lo que sen anirá en sa botiga
90
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y en cas de no deixarla la deurá pagar per cada dia faltará
deu sosu Bars a la altra part que quedará per cuidarli del
despachix de sa botiga, habent sempre de donar avis lo
que sen anirá á la altra part que quedará, a, fi de que no
falta la deguda assistencia, a tots los conduits aixi de la una
part com de la altra.
It es pactat y convingut entre ditas parts que tot lo que
se haurà de comprar per les dos botigues que ditas parts
tenen en la citada vila de Alguayre, á, excepcio de llenya y
carbo durant la pnt sosietat se haura de pagar y costejar,
a, mitjes entre dits Usall y Atjó, y que ni un ni altre de ditas
parts pùga enviar ha buscar drogues per ditas botigas sens
comu consentiment de las dos parts ni menos tocar ningun
simple ni compost de una botica per portarla, á, la altra
sens consentiment de les sobredites dos parts.
It es pactat y convingut entre ditas parts, que en los
parages ahon se haurá de partir la conducta entre dits Usall,
y lo predit Arjo no pora lo un cobrar ditas conductas sens
avisar al altre, y que en quiscun de dits sinch añs deuran
ditas parts pasar comptes del que se haura gastat per dites
botigues, del cobrat y del que se quedará ha deurer.
It es pactat y convingut entre ditas parts que en lo cas
de morir dit Usall durant la pnt sosietat, ó, campanya que
en est cas se haya de partir la conducta entre la muller, ó,
hereu de dit Usall y lo dit Arjó fins y á tant de estar finits
los sinch añs de dita societat, y aixi mateix morint dit Arjó
esent casat, y tant si es mestre Apotacari, com si no ho es,
se haura de partir dita conducta entre la muller, ó, hereu de
dit Arjó, y lo predit Usall fins, y á tant de estar finits los dits
sinch añs, donant igualment la asistencia com es pactat, y
en lo cas de morir dit Arjó antes de casarse, tant solament
durará la sosietat fins al dia finiran las conductas del any
morirá dit Arjó.
It es pactat y convingut entre ditas parts que en cas de
casarse Josepha Arjó viuda de Francisco Arjó qm apotacari
que fou de dita vila en un apotacari y plantar botiga en la
predita vila de Alguayre que en est cas deura cesar la sosietat
y companya a partir la conducta que per rahó dels conduhits
pendran medecinas, y se conduhiran en las botigas que
ditas parts tenen en la expresada vila de Alguayre se fara,
y solament continuará dita societat en quant á la conducta
faran las predites parts per raho de la botiga tindrán en dit
Poble de Torrefarrera.
Y las ditas parts llohen, aproben ratifiquen, y confirmen
los sobre dits capitols y cada un de aquells, y totes, y sengles
coses en aquells, y en cada un de ells contingudes, y convenen, y en bona fe prometen ditas parts ad nivicem et vicissim
les predites coses atendrer, y cumplir, tenir, y observar y en
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manera alguna contravenir per ninguna causa, ó. raho, y
per cumplir, y observar totes y cada una de les sobredites
coses obliguen la una part á la altra ad nivicem et vicissim
tots y y sengles bens, y drets de ditas parts mobles, é, immobles haguts, y per haber renunciant, á qualsevol Lley y
dret que en asó, á, dites parts afavorir los puga, y a la que
prohibeix la general renunciacio. Del qual instrument segons
lo previngut en la Real Pracmatica sanció de trenta, y hu
de giné del any mil set cens seixanta vuit, dins un mes del
dia present en avan comptador se deura pendrer la rahó
en lo llibre de hypotheques de la ciutat de Lleyda, sens qual
requisit no farie fee, y quedarie substancialment viciat, com
en cumpliment de ma obligació.
Yo lo Notari baix escrit lo he advertit als sobredits contrahents y de haberho executat ab lo pnt en fas fee. Tot
lo que fonch fet, y firmat en la vila de Alguayre Bisbat y
Corregiment de Lleyda als tres dies del mes de Agost, any
del Naixement del Señor de mil setcents setanta , y quatre.
Essent presents per testimonis lo Bachiller en medicina
Isidro Fortuny , y Joan Brunat organista, los dos vehins de
dita vila de Alguayre , a, les sobredites cosas cridats. Signat
Josep Usall i Jaume Arjó.
En poder de mi Vicent Ribé y Font Notari que fas fee
coneixer als dits contrahents, los quals han firmat la present
escriptura de sas propias mans.
Arxiu Comarcal Noguera. Balaguer. Notari Vicent Ribé
i Font. Codi ACN 200-90-T1-845. Folis 115gt a 117gt.
Nota - L’apotecari Josep Usall del que es parla al
text podria correspondre a Josep Usall Sabater natural
d’Alguaire i fill d’un Josep Usall, botànic. Es va titular
el 3 de març de 1776. Són dades facilitades per l’amic
farmacèutic Víctor Berga que va regentar la farmàcia de
Torregrossa fins a l’any 2021.

Altres informacions sobre els apotecaris
indicats
A l’hemeroteca de l’amic i col·laborador del Cercavila,
Pere Terrado, localitzem informació sobre el tema. Una
mostra d’ella és:
– 1774/05/29: Jaume Arjó, fadrí, apotecari d’Alguaire, renuncià als drets d’herència del seu difunt oncle
Francesc Arjó, apotecari d’Alguaire, a favor de la seva tia
Josepa (Arjó i) Montserrat vídua de dit difunt…
– 1774/07/19: Jaume Gallart, apotecari de Torres de
Segre, vengué a Jaume Arjó, fadrí, apotecari d’Alguaire,
la botiga d’apotecari que tenia a la vila de Sudanell pel
preu de 250 lliures…

– 1774/11/01: Capítols matrimonials entre Joan
Brunat i Vilà, organista, natural de Valls i veí d’Alguaire;
i Josepa Montserrat i Albana, vídua de Francesc Arjó,
apotecari d’Alguaire…
– 1777/10/13: Capítols matrimonials entre Jaume
Arjó Vidal, apotecari d’Alguaire, fill de Jaume, metge,
i de Palònia, cònjuges difunts, d’Almenar, i Francesca
(Banyeres i) Gonzales, vídua…
– 1783/03/16: Testament de Jaume Arjó, apotecari
d’Alguaire, vivia a la Plaça…
– 1800/12/31: Capítols matrimonials entre Anton
Torrelles i Moran, viudo de Vilanova del Segrià; i Francesca (Arjó i) Gonzales, vídua Jaume Arjó, apotecari,

d’Alguaire, filla de Josep i de Maria Gonsales i Nadal,
cònjuges difunts d’Alguaire. I entre Josep Torrelles i Grau,
fadrí pagés, fill de l’anterior Anton Torrelles i de Teresa
Grau; i Maria Arjó Gonzales, donzella, filla de Jaume
Arjó, difunt, i de dita Francesca (Arjó i) Gonsales, Són
pares i fills…
En aquests moments s’està preparant un estudi genealògic sobre els Arjó amb la col·laboració de familiars
d’Alguaire i d’Almacelles. Partirem d’un Jaume Arjó que
va ser metge a Almenar, on va morir, casat en primeres
núpcies amb Catalina Morell i en segones amb Bernarda
Peña.
Molt bé pot ser el padrí matern del Jaume Arjó, apotecari del que es parla en aquest article.

DONA JERÒNIMA DE GORT,
PRIORA QUE FOU DEL
MONESTIR DE SANTA MARIA
D’ALGUAIRE (IV)
PERE TERRADO TERRADO
Continuació de la priora Jerònima Gort

Devocions relacionades amb la Setmana
Santa.
Per a la qual disposà que es fessin tres sermons, que
solien ser dels frares Predicadors de Lleida, el primer
anomenat de la Magdalena per fer-lo el dijous previ a la
Setmana Santa, altre sobre l’Agonia de Jesús per fer-lo el
Dilluns Sant i l’altre sobre la Soledat de Maria, per fer-lo
el Dimarts Sant. Als frares se’ls havia de pagar la caritat
de fer-los, més la manutenció i viatge.
Per al Dijous Sant establí que es donés un ral de caritat
a les religioses que diguessin les lamentacions perquè
fossin les millors veus i cantores, també que es donés
un sou a la monja setmanera i a les quatre religioses
dels responsos o absoltes igualment volia que fossin les
millors veus i cantores, així mateix les que cantessin el
benedictus i misserere.

També per al Dijous Sant deixà dos ciris de cera blanca, d’una lliura, perquè cremessin mentre Nostre Senyor
estigués al Monument.

Devocions diverses per a la seva ànima.
Instituí l’aniversari del dia del seu òbit una missa resada de ’nomine Jesu’, amb tres absoltes al seu vas (tomba).
Fundà l’aniversari d’una missa matinal de l’òbit, amb
diaques, el dia de Santa Caterina Màrtir, que cremessin en
dita missa nou llums; que diguessin tres absoltes resades;
i la funció del “Lignum Crucis” o Veracreu.
Instituí que anualment li fossin dites set misses “pels
set anys que Nostra Senyora amb Jesús el seu fill fou desterrat a Egipte”. Aquesta devoció es refereix a la fugida,
no al desterrament, que hagueren de fer junt amb sant
Josep, a Egipte, on romangueren set anys fins que van
90
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poder tornar, per escapar de la fúria del rei Herodes que
ordenà la matança d’infants amb la intenció de poder matar Jesús, coneguda com la matança dels Sants Innocents.
Per la capvuitada de Corpus Cristi, disposà que es fes
una processó i la funció del “Lignum Crucis”.
Fundà per al dia de Tots Sants, en tant que vespra o
vigília del Dia de Difunts o de les Ànimes, que a les vespres i l’endemà a tots els oficis, cremessin sis llums dins
de la sagristia, i el dia de les Ànimes una missa resada i
responsos o absoltes.
Per al dia de Nostra Senyora de la Puríssima Concepció, establí que li fos dita una missa resada amb collecta de difunts, i que es donés un sou a alguna dona
pobra. Cal dir que aleshores la festa de la Immaculada
Concepció de Maria, encara no havia estat proclamada
com a dogma de fe, ja que no fou establert fins l’any
1854 per Pius IX,
Establí que en totes les festes solemnes, a les segones
vespres s’encensés, per al qual llegà a la sagristia cada
any 12 sous per pagar l’encens.
Disposà que per santa Bàrbara li fos dita una missa i
la funció del “Lignum Crucis” o Veracreu.
Per al dia de Sant Bartomeu establí que hi hagués
una missa amb col·lecta de difunta i el mateix dia els
set psalms i lletania general, l’ofici del “Lignum Crucis” o
Veracreu i a més que es diguessin al seu vas tres absoltes
el dia del Roser.
Instituí que al monestir de Jesús (es refereix al monestir de Santa Maria de Jesús que fundaren els Franciscans Observants a mitjan segle XVI a Lleida) i en altar
privilegiat que cada any li fos dit el Trentenari de sant
Amador. Trentenari que consistia en la celebració de 30
misses, una cada dia, consecutives, que posteriorment
fou modificat i s’anomenà Tricenni Gregorià. Igualment,
disposà que al mateix monestir de Jesús, li fossin dites
les Misses de St. Isidro, que no sabem en què consistien.
Les dues anteriors devocions a la reducció de l’any 1742,
ja no hi apareixen.
També establí que cada any es prengués una Butlla
de Difunts per a la seva ànima (també per a l’ànima de
la seva deixebla Anna Soler) i alguns anys per algunes
ànimes que no tinguessin qui pregués per elles.
Volgué que cada diumenge de l’any hi hagués diaques, suposem que a la missa principal o conventual
del monestir.
Finalment, feu un llegat per a subvenir, entre altres
coses, la reparació i conservació d’uns revestiments blancs
de l’església.
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Fins ací les devocions del desapropi fundades o instituïdes per Na Jerònima Gort.
Difunta la priora Gort, el dia 4-12-1601, fou aprovada
ratificada i confirmada l’elecció per regir el monestir Dona
Helena de Remolins, havent renunciat totes les religioses
que tenien el dret de poder ser candidates. En fou demanada la confirmació al que aleshores era Gran Prior
de Catalunya, fra Frederic de Meca, en una lletra del dia
18-12-1601, del procurador de l’elecció i del monestir
(ARB (ACA) GPC Reg. 613, entre els f. 299v-300r). La
qual tingué un priorat bastant breu, ja que morí el dia
20-9-1604.
Tornem a la sepultura de la priora. Després d’haver
vist les devocions de la priora Gort, tornem a la troballa
de la seva sepultura, sobre la qual els arqueòlegs de
les excavacions que trobaren la tomba, el dia que en
presentaren la troballa, explicaren que dins de la tomba
sota les restes mortals de la priora Gort, havien trobat
les restes d’una altra persona.
Sobre qui podria ser aquesta persona, com a mera i
primera hipòtesi, caldria fer una tesi per poder-la confirmar o rebutjar amb seguretat, pensem que podria
tractar-se de les restes mortals de la religiosa Sra. Anna
de Soler.
Intuïm que entre la priora Na Jerònima Gort i ella,
mentre visqué, tingueren una gran o intensa relació
d’amistat, segurament originada en el fet que foren
mestra i deixebla respectivament. Ho inferim per les
importants deixes en oficis divins –no podia ser d’altra
manera, ja que era difunta– amb què la priora Gort
l’obsequià en les seves devocions del desapropi. Per altra
banda, recordem que la Sra. Anna Soler morí el dia 2-51588 quan Na Jerònima Gort ja feia tres anys que era
priora i tenia 61 anys, per tant, trobem plausible que la
priora Gort, la deixés sepultar al seu vas.
Encara que remotament també es podria donar el cas
que fossin les restes de la religiosa Na Joana Pinyol, ja que
també tingué una gran amistat amb la priora Gort per
haver-ne estat la seva mestra, però el decés d’aquesta
fou en data 24-8-1554, i la priora Gort només tenia 27
anys, cosa que ens fa pensar que segurament encara no
tenia el seu vas.
Quan en un futur més o menys immediat, es facin noves recerques sobre aquest tema potser es podrà acabar
d’esbrinar a qui pertanyien les restes humanes trobades
a la tomba de la priora Na Jerònima Gort.
Estructura jeràrquica del monestir. Per acabar
el present estudi veurem, succintament, com estava

estructurat jeràrquicament el monestir de Santa Maria
d’Alguaire en aquell temps.
La gradació interna, de l’estructura jeràrquica del
monestir d’Alguaire, estava constituïda, al cim de tot,
per les “monges professes de Creu”, a vegades també es
designaven com “de Creu entera” i eren de la noblesa,
d’entre les quals elegien la priora, la sotspriora i els càrrecs
administratius de procuradores, sagristanes i marmessores, encara que, sovint, la feina manual l’encarregaven.
Les marmessores eren designades un cop finades les nomenades directament per la testadora. Com a membres
de l’orde eren anomenades monges cavalleresses, atès
que l’orde era de cavalleria i els membres masculins eren
cavallers. També s’anomenaven baronesses, perquè eren
posseïdores d’una baronia, en aquest cas, la d’Alguaire.
La priora regia l’interior del monestir, amb facultat
per corregir i amonestar les monges, però les decisions
que afectaven al priorat o comanda les duia a cap com a
“priora i convent”, és a dir amb previ acord de la comunitat de religioses de Creu. La sotspriora actuava en cas
d’incapacitat de la priora o per delegació seva. Les procuradores controlaven els ingressos i despeses generals
del monestir; la mateixa funció feien les sagristanes dels
ingressos i despeses de les sagristies; i les marmessores,
dels ingressos i despeses de les marmessories.
En un segon graó hi havia les “monges de mitja Creu”,
que no eren de la noblesa, però provenien de famílies
de cases riques o, si més no, benestants, ja que per poder professar havien d’aportar un dot quantitativament
important. No eren tan nombroses com les de Creu.
Entre les seves funcions hi havia les d’agençar els altars,
cantores, tocar l’orgue, etc.
Sense determinar-ne la jerarquia hi havia les “escolanes”, que era com s’anomenaven les novícies, si més
no a Alguaire; la funció de les quals era preparar-se i
adaptar-se a la vida monàstica o conventual per poder
professar. Normalment, cada escolana tenia assignada
una religiosa professa per ensenyar-la. Algunes escolanes
no arribaven a professar, ja que havien estat ingressades
al monestir mentre els pares li buscaven un bon partit
que fos adequat per casar-la.
I en un grau inferior hi havia les monges “donades”
que és com a Alguaire anomenaven les oblates, que entraven al monestir donant-s’hi amb els béns que posseïen.
Feien les feines pròpies del monestir més feixugues, com
el de “portalera”. Un exemple de fórmula per donar-se
diu que: es donava amb cos i ànima a Déu Nostre Senyor
Jesucrist i a l’Orde de la Sagrada Casa de l’Hospital de
Sant Joan de Jerusalem.

També habitaven al monestir algunes dones seglars
que eren criades o serventes particulars de les senyores,
és a dir, de les religioses de Creu, les despeses de les
quals anaven a càrrec de les religioses que en tinguessin.
L’element masculí era el de tres o quatre capellans,
del mateix orde, que posseïen algun benifet i s’encarregaven del culte diví del monestir i del past espiritual de
les monges, als quals anomenaven preveres “taulers” i
també “porcioners” perquè tenien taula o porció dels
aliments, ja que els mantenia el monestir. Si es que
havien demanat de tenir-ne, també hi solia habitar, si
més no quan hi anava, el comanador, que governava el
priorat o comanda d’Alguaire, per sota de la priora. De
frares masculins ja feia segles que no n’hi havia, llevat
del comanador.
Per davall del monestir o de la priora i convent, hi
havia els vassalls, dels quals el monestir percebia els censos emfitèutics i altres drets. Sobre els vassalls o població
exercia l’administració de la justícia, que aleshores es
coneixia com “la jurisdicció alta i baixa, i el mer i mixt
imperi”, és a dir, des d’una sanció fins a la pena de mort.
Administració de justícia que la més immediata l’exercien
mitjançant el nomenament dels batlles i sotsbatlles de
la Baronia d’Alguaire, és a dir de tots els seus termes i
de les poblacions de la vila d’Alguaire, de la Portella, de
Vilanova de Segrià i de Ratera mentre estigué poblada.
Per sobre del monestir hi havia el Gran Prior de
Catalunya, que regia el Gran Priorat de Catalunya, tot i
que l’adopció de grans decisions les prenien organismes
col·legiats: el Capítol Provincial i per assumptes de tràmit
la “Venerable Assemblea”; fou creat l’any 1317; anteriorment el monestir depenia del castellà de la Castellania
d’Amposta. Per sobre del Gran Prior hi havia el Gran
Mestre de Malta, anteriorment de Rodes i més enrere
Xipre, Sant Joan d’Acre i Jerusalem, que era, el cap de
l’Orde Militar i Sobirà de la Sagrada Casa de l’Hospital
de Sant Joan de Jerusalem, per sobre del qual només hi
havia el Sant Pare i les seves jurisdiccions
Acabem aquesta breu referència, ja que de cadascun
dels anteriors paràgrafs se’n podria escriure un llibre,
però això ja és matèria per un altre estudiós o historiador
del tema.
Desplegament de les abreviatures:
(AMMA A-. C-.) = Arxiu del Monestir de Monges de
la Mare de Déu d’Alguaire. Arxiu. Capsa.
(ARB (ACA) GPC Reg.) = Arxiu Reial de Barcelona
(Arxiu de la Corona d’Aragó). Gran Priorat de Catalunya.
Registre.
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RECORDEU…
ELS SECANS D’ALGUAIRE VAN
CANVIAR DE FISONOMIA
PILAR PELEGRÍ TERRADO
El 1906 quan el projecte de Rogelio de Inchatrurrandieta del Canal d’Aragó i Catalunya (l’antic i esperat Canal
de Tamarit) es feia realitat, després les gestions dutes a
terme per la Comissió Executiva presidida per Francesc
Macià i que tenia com a secretari l’almenarenc Francesc
Bañeres i Melcior i es posaven en marxa les dues primeres
seccions d’aquest canal, els nostres pagesos creien més
propers aquells somnis de veure les terres dels Sas algun
dia convertides en terres de regadiu. Començaven les
expropiacions de terres i els animals i carros transportaven les terres pertinents per condicionar les finques per
al regadiu.
Després de la regulació del riu Noguera Ribagorçana
i la construcció del canal d’enllaç per alimentar el canal
d’Aragó i Catalunya des del Pantà de Santa Anna, semblava que havia arribat aquest moment perquè la disponibilitat i l’estalvi d’aigua que suposava la nova infraestructura
era considerable; per això, amb la intenció de dur-lo a la
pràctica, l’any 1986, un grup de 4 alguairencs pensant en
el progrés que el regadiu aportaria a l’agricultura del poble va formar la Junta Expectant del Rec del Secà. A ells
s’hi afegiren una persona de Rosselló i una de Malpartit;
Almenar, malgrat haver estat convidat a formar-ne part
per tenir una extensió prou destacable del seu terme en
terres de secà, va declinar unir-se al projecte.
Després de la frustració de l’embassament de Campo
(Osca) durant la dècada de 1970, la que semblava llavors
imminent construcció del de Santa Liestra (Ribagorça)
s’albirava com una nova oportunitat, però aviat es va
veure que els inconvenients serien insalvables, les bones
paraules que rebien al visitar la seu dels estaments que
tenien les competències per facilitar la solució al problema, mai acabaven de materialitzar-se, potser eren ja un
indici del que acabaria passant amb el mateix pantà.
Vistos els continuats entrebancs que un rere l’altre
anaven entorpint el seu camí, la conclusió era clara: aquell
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no era el moment adequat per aconseguir culminar amb
èxit les seves aspiracions; si més no, mentre no canviés
radicalment la política estatal de regs amb l’aprovació
d’un nou pla hidrològic. Per aquest motiu, i per anar
avançant feina van pensar que calia dur a terme la concentració parcel·lària de la zona del Sas; d’altra banda,
indispensable en el moment que es pogués aconseguir
l’objectiu prioritari, regar aquelles terres que veien passar

Imatge 1: Situació abans de la concentració.

pel costat les aigües del Canal de Pinyana i les del Canal
d’Aragó i Catalunya sense poder-ne fer ús.
L’objectiu fixat es va assolir quan el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) publicava el decret
de 4 de març de 1991 declarant la concentració parcellària dels secans del poble d’utilitat pública i d’execució
urgent, era una de les primeres de Catalunya. Aquesta
concentració parcel·lària reduiria el nombre de parcel·les
de cada explotació, aconseguiria també donar-los una
forma geomètrica que les faria més adients per al cultiu i
per al reg i finalment s’aconseguiria la millora en les vies
d’accés a les mateixes. Posteriorment, s’aprovaren les

concentracions parcel·làries de Torres de Segre, Albesa i
Algerri que, a diferència d’Alguaire, aconseguiren posar
en regadiu les seves parcel·les.
Les tasques de concentració parcel·lària les realitzà el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, mitjançant l’empresa pública Regs de Catalunya, S.A. A nivell
local, l’octubre de 1994 es va constituir la comissió local
formada per 5 persones, assessorades per un tècnic de
l’esmentada empresa.
La feina d’aquest grup de persones consistia en recórrer tot el terreny i avaluar la seva qualitat per dictaminar
el seu valor real, mitjançant una taula de puntuació que
s’assignava segons la qualitat de les parcel·les. Es va considerar que hi havia sis categories de terra productiva,
cadascuna amb un valor consensuat, que anaven dels
cent punts, la 1a A, noranta-cinc la 1a B, vuitanta la 2a A,
setanta cinc la 2a B, seixanta-cinc la 3a A i seixanta la
3a B, també hi havia una categoria qualificada d’improductiva que no puntuava; en molts casos es donava la
circumstància que en una mateixa parcel·la confluïen
diverses categories de terra i per aquest motiu s’havia
d’avaluar l’extensió de cadascuna d’elles. Finalment, un
plànol reflectia aquesta realitat i es podia observar el que
tots els alguairencs sabien la microfragmentació de les
parcel·les i la multidivisió de la propietat en dificultava la
seva rendibilitat. Les 1.953 ha del secà es repartien entre
610 finques i 297 propietaris, és a dir cada propietari tenia
de mitjana unes dues finques, i una ràtio de superfície/
finca de 3,20 ha.

Imatge 2: Situació després de la concentració.

El treball de concentració de les parcel·les un cop
puntuades, i redibuixades va acabar l’octubre de 1996,
les noves finques resultants restaven a disposició dels seus
propietaris l’agost de 1998 i l’any 2000 se’ls lliuraven
les escriptures corresponents després de ser legalitzades
al registre de la propietat de Balaguer. La nova finca de
cada un dels propietaris de la zona concentrada sumava
la totalitat de punts del conjunt de finques que tenia
abans de la concentració menys un tres per cent, aquesta
era l’aportació que feien els propietaris de les finques al
pla parcel·lari. El nou secà dibuixava un plànol amb 336
finques, mentre que la ràtio superfície/finca havia augmentat a 5,81 ha, la mitjana de finques per propietari
havia estat reduïda a 1,13.
A més del nou disseny de les finques, calia, però millorar les vies d’accés a les finques, amb aquesta finalitat es
van construir 42 kms de camins de sis metres, reservant
tres metres més per banda per donar pas a una possible
i futura canonada de reg, es reservava un espai destinat a
equipaments i d’aquesta manera poder corregir possibles
reclamacions i si després d’atendre-les, encara sobrava
terreny, aquest seria comunal. Entre aquests comunals,
van recuperar-se, per exemple, els terrenys on s’estan
excavant les restes del monestir santjoanista.
Tota aquesta gran obra tingué un import de 349 milions de pessetes que van anar a càrrec dels pressupostos
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya.
Lo Clot de la Unilla, un paratge molt peculiar del secà,
entre els termes d’Alguaire i Almenar, va quedar fora de la
concentració de terres; malgrat que en part són llaurades.
Es tracta d’una zona humida d’origen endorreic i d’elevat
interès ambiental, tant des del punt de vista hidrològic
com botànic (canyars i matolls) i faunístic (arpella, cames
llargues, fotges, cabusset, ànec collverd, zona de descans
d’aus migratòries). En anys secs gairebé no arriba a inundar-se, mentre que en anys plujosos, en canvi, l’espai pot
abastar més de 30 hectàrees de superfície com succeí
ara fa 25 anys, el 1997, segon any consecutiu rècord en
pluges al nostre poble (s’assoliren el 592 mm3 ), l’any
1996 hagués estat també un any mol plujós (611 mm3)
va fer que la Unilla fos ara fa 25 anys motiu de portada
i notícia a molts mitjans periodístics.
I si abans parlàvem de camins, i com aquests han facilitat l’accés a les finques del secà no podem oblidar una
90
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Imatge 3 Clot de la Unilla

altra infraestructura viària important, que ha modificat el
secà: l’anomenada costa nova, que dona accés directe
des de la carretera nacional N-230 a l’autovia A-14, i també a l’aeroport Lleida-Alguaire, la reivindicació d’aquest
nou accés al nostre altiplà va començar a fer els primers
sospirs tot just acabar els treballs de la concentració de
finques. Es tractava de comunicar la zona esportiva amb
la Saira i Almacelles, i per això, calia «moure muntanyes».
La Generalitat, en aquell moment hi va venir bé, i allegant els diners estalviats en els pressupostats inicialment
en la concentració i la bona disposició de la matèria
primera es va disposar a fer l’obra que avui estalvia el
pas de camions i maquinària pesada pel mig del poble.
Al secà han aparegut noves infraestructures que avui
han posat Alguaire al mapa de les comunicacions i els
transports. La més important, l’Aeroport Lleida-Alguaire,
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inaugurat el 2010 amb el vol a Orly-Paris, primer i únic
aeroport inaugurat per la Generalitat. L’any 2021 es
van superar els 47.000 passatgers i va batre el rècord
d’operacions amb més de 35.000 vols, però a més a
finals de 2020 s’inicià el projecte Port Espacial dedicat
a missions de vol suborbital (SpacePort), i un centre de
proves de propulsió per a coets-llançadora a més d’un
parc empresarial així com un centre educatiu per a empreses tecnològiques vinculades amb l’espai que orienta
l’aeroport a activitats diferents a la de vol de passatgers.
El que no s’ha aconseguit, però, és que les terres
assedegades puguin beure dels Canals de Pinyana o del
Canal d’Aragó i Catalunya que l’envolten. Per això, en
anys de sequera, els nostres pagesos continuen mirant al
cel, esperant la pluja que ha de salvar la collita de cereal.

TALLER DEL DIA 8 DE MARÇ,
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

Com ja sabeu la regidoria d’igualtat a l’ajuntament
d’Alguaire és relativament nova i el 8 de març de 2022,
Dia Internacional de les Dones, és el primer que celebrem
des d’aquest àmbit.

També es va iniciar una exposició el 7 de març que va
durar fins al 30 d’abril, de la nostra artista local Gemma
Farreny, titulada Dones Reals, que fa un homenatge a les
dones a través de la pintura.

Per rememorar-lo es van organitzar dos tallers per
aquest dia, a la biblioteca municipal Josep Lladonosa, a
càrrec d’Isabel Zaro:

Per fer les obres va comptar amb la col·laboració
d’una representació de dones del seu entorn familiar i
social. Dones fortes, valentes, lluitadores i destacant de
cadascuna diferents trets, professions, emocions que les
fan úniques i especials.

- Un taller al matí on es va parlar del Climateri i la
menopausa i on es va fer un sabó de iogurt per a
les zones íntimes.
- I un a la tarda, més familiar on es va fer una espelma
i un esprai d’espígol per al coixí.

Amb aquesta col·lecció la Gemma pretén donar veu
a les Dones donant-los l’oportunitat d’explicar els seus
relats de vida i reivindicar entre totes un món més igua-
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litari, més feminitzat on el paper de la dona es reconegui
igual que els drets, i vetllar així per la igualtat de gènere.
Tots aquests actes han de servir per reivindicar el fe-
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minisme i denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se
amb diferents formes.
Hem d’aconseguir una societat justa i igualitària.

90
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ABRIL CULTURAL 2022
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA DE CULTURA

Aquest Abril Cultural 2022, hem pogut gaudir de moltíssimes activitats. Gairebé totes les entitats locals com l’Ajuntament,
ens hem involucrat en actes festius, culturals i esportius que feia temps que no podíem celebrar ni compartir. Les dates han
propiciat que festivitats com Sant Jordi, Mare de Déu de Montserrat, la presentació del llibre guanyador del 32è Premi Josep
Lladonosa, la continuïtat en les excavacions arqueològiques i moltíssimes altres activitats, s’hagin pogut emmarcar dins els actes.
A continuació podeu veure algunes de les fotografies d’aquestes activitats:
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NOMS DE LES CASES D’ALGUAIRE
JAN PLANES

Dintre de l’Abril Cultural, el diumenge 10 d’abril es
van donar a conèixer els guanyadors del 5è Premi de
Recerca Juvenil que organitza l’Ajuntament d’Alguaire. La
Cèlia Nogueras va guanyar el premi de temàtica general
amb el treball “Esclaves del reflex”. I el Jan Planes va ser
el guanyador de la temàtica d’Alguaire amb el seu treball
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“Nord-occidental i estandardització. El parlar d’Alguaire”.
En aquesta recerca es va analitzar els trets característics
de la parla dels habitants d’Alguaire i si encara es conserva aquest parlar avui en dia. Volem compartir un dels
annexos del seu treball de recerca on indica els noms de
les cases d’Alguaire:

ANNEX. B: ELS NOMS DE LES CASES
ANTROPÒNIMS I HIPOCORÍSTICS
Nom de la casa

Origen etimològic

Ca l’Adela

L’origen el trobem en l’antropònim d’Adela.

Ca l’Andreuatxo

Prové de l’Antropònim masculí d’Andreu.

Ca l’Antonio de la porteria

L’origen del nom d’aquesta casa el trobem en el nom propi masculí d’Antonio i el seu ofici, que
en aquest cas està relacionat amb una porteria.

Ca l’Aspidion

El nom de la casa deriva del nom propi masculí d’Espiridión.

Cala Blàsia

Té l’origen en el nom propi femení de Blàsia.

Cal Blasión

Pot tenir l’origen en el nom propi masculí de Blasi.

Cala Bepa

Es tracta d’un hipocorístic d’un nom de dona, concretament Josepa.

Cal Carlets

Pot ser que es tracti del diminutiu del nom Carles.

Cala Carolina

Probablement es tracta d’un antropònim.

Cal Colàssia

Probablement deriva del nom propi femení de Nicolassia.

Cal Colau

Prové de l’hipocroístic de Nicolau.

Cal Cudemus

L’origen del nom de la casa pot tractar-se d’un hipocorístic del nom propi masculí de Nicodemus.

Cal Donat

Pot ser que provingui del nom propi masculí.

Cal Donís

Pot tenir l’origen en un nom propi d’un avantpassat de la casa, ja que deriva del nom propi
masculí Dionís.

Cala Federica

Està relacionat amb el nom propi femení.

Cal Fermín

Pot fer referència al nom d’un avantpassat.

Cal Ferminet

Pot derivar del nom propi masculí de Fermí.

Cal Fonsito

Hipocorístic de l’antropònim Alfonso.

Cal Hilario

Podem trobar l’origen del nom de la casa en el nom propi masculí d’Hilario.

Cal Jacques

Podem trobar l’origen del nom de la casa en el nom propi masculí de Jacques.

Cal Jofre

L’origen el podem trobar en el nom propi masculí o el cognom que és força present a la vila.

Cal Madard

L’origen del nom de la casa deriva del nom propi masculí de Medard.

Cala Manuela

Ve del nom propi femení.

Cal Martí

Prové del nom propi masculí.

Cala Metilda

L’origen del nom de la casa deriva del nom propi femení de Matilde.

Cal Mingol

L’origen del nom de la casa deriva del nom propi masculí d’Armengol.

Cal Nando

Prové de l’antropònim Fernando.

Cal Nasi del Pimpo

Pot tractar-se d’un hipocorístic del nom Nastasi

Cal Nastasi

L’origen del nom de la casa prové del nom propi masculí de Nastasi.

Cal Pauleta

Diminutiu de l’antropònim Paula.

Cal Pere Bo

El nom d’aquesta casa pot fer referència al nom propi masculí de Pere així com també a un tret
característic d’aquesta persona, en aquest cas, la seua bondat.

Cal Perica

Pot fer referència al nom propi femení de Perica.

Cal Placer

Pot fer referència al nom propi masculí de Placer.
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Cal Quan

L’origen del nom de la casa el trobem en el nom propi masculí de “Juan”, que ha derivat a Quan
a través de la catalanització del so castellà que conté aquest nom.

Cal Quanillo

El nom d’aquesta casa, pot estar relacionat també amb el nom propi masculí de “Juan”, que s’ha
catalanitzat a Quan i finalment ha derivat a Quanillo.

Cal Quitèria

Pot fer referència al nom propi femení de Quitèria.

Cal Quito

Pot tractar-se d’un hipocorístic de Paquito.

Cal Raimundo

Prové del nom propi masculí de Raimundo.

Cal Ramiro

L’origen ve del nom propi masculí de Ramiro.

Cal Riteta

L’origen del nom de la casa deriva del diminutiu nom propi femení de Rita.

Cal Romaldo

Deriva del nom masculí Ronaldo o Romualdo.

Cala Rosa

L’origen el trobem en que alguna avantpassada tenia com a nom Rosa.

Cal Rufino

Podem trobar l’origen en l’antropònim.

Cal Serni

L’origen el trobem en el nom de Serni.

Cal Simona

Prové de l’antropònim Simona.

Cal Sinto

Hipocorístic de l’antropònim Jacinto.

Cal Tecla

L’origen del nom de la casa el trobem en el nom femení de Tecla.

Cal Tiberi

Pot venir de l’antropònim Tiberi o del nom que vol dir menjar bo i abundant

Cal Tomasola

Deriva del nom propi femení de Tomasa.

Cal Tonot

El nom de la casa deriva del nom propi masculí de Ton, que a la vegada es tracta d’un hipocorístic
d’Anton o Antoni.

Cala Trudes

L’origen el trobem en el nom de Gertrudis, d’on prové aquest hipocorístic que dóna nom a la
casa.

Cal Xep

Pot derivar de l’hipocorístic de l’antropònim Josep.

TOPÒNIMS
Nom de la casa

20

Origen etimològic

Ca l’Aragonès

Pot estar relacionat amb el cognom o bé pot tenir un origen topogràfic.

Cal Cabrera

L’origen el podem trobar en el municipi situat al Maresme, en el cognom català o també en la
mena de lloc on es guarden les cabres.

Cal Castelló

Pot tenir l’origen en les diverses localitats anomenades així o el cognom català.

Cal Corbinets

Pot ser que algun avantpassat estava relacionat amb la vila de Corbins.

Cal Corbins

És possible que vinguessin del poble de Corbins.

Cal Cubells

Pot ser que tingui l’origen en una població de la Noguera o en el cognom català.

Cal Francès

Els avantpassats d’aquesta casa van anar a França d’exiliats.

Cal Moles

Hi ha un poble al municipi de Sant Pere de Torelló, per tant potser que trobem l’origen del nom
de la casa aquí.

Cal Montanyés

L’origen d’aquesta casa el podem trobar en la relació amb la muntanya.

Cal Portellà

L’origen pot ser d’algun avantpassat originari de la vila de la Portella.

Cal Querola

L’origen del nom d’aquesta casa el trobem en algun avantpassat procedent de la vila de la Torre
de Querol.

Cal Taurinya

L’origen el podem trobar possiblement en algun avantpassat procedent de la vila situada a la
Catalunya Nord de Taurinyà
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Ca l’Utxo

L’origen del nom d’aquesta casa és possible que estigui relacionat amb algun avantpassat
procedent de la Vall d’Uixó.

Cal Vinebre

L’origen pot ser topogràfic, d’algun avantpassat procedent d’aquesta vila.

NOMS D’OFICI
Nom de la casa

Origen etimològic

Ca l’Aiguader

L’origen del nom de la casa ve d’una anècdota on un avantpassat, durant un període de molta
sequera es va trobar amb una alforja amb pa i vi, que va decidir donar a un veí ja que afirmava
que només li agradava beure aigua.

Cal Ballester

Pot tenir diversos orígens, ja que podria ser atribuït a l’ofici de fabricar ballestes o al ballester
comú, un ocell.

Cal Barbé

Podem trobar l’origen en l’ofici o en cognom català.

Cal Birro

Deriva del mot castellà d’esbirro, és a dir una mena d’algutzir (Oficial municipal inferior executor
dels manaments del municipi).

Cal Botes

Pot tenir relació amb l’ofici de boter

Cal Botetes

L’origen del nom pot tractar-se en algun tipus de relació amb les botes o l’ofici de fer-les

Cal Calderer

Era una persona que es dedicava a fer calderes.

Cal Cantiner

El nom de la casa fa referència a qui servia begudes en una cantina, per tant devia estar-hi
relacionat.

Cal Capità

Fa referència al grau militar i policial.

Cala Comadrona

Una comadrona (llevadora) és una professional que dóna atenció bàsica als nadons i a les dones
durant el part.

Cal Conseller

Algun avantpassat devia estar relacionat amb l’ofici de formar part d’un consell o acostumava a
donar-n’hi.

Cal Corasero

Fa referència als soldats equipats amb cuirassa.

Ca l’Espardenyer

Fa referència a l’ofici de fer o vendre espardenyes.

Cal Farrer

Pot fer referència al cognom català o a l’ofici.

Cal Farrera

L’origen el podem trobar en un avantpassat femení relacionat amb l’ofici de ferrer o amb el
cognom.

Cal Fideuer

L’origen es possible que el trobem en alguna mena de relació amb els fideus.

Cal Flari (deformació del
mot frare)

Algun avantpassat de la família devia ser frare o estar relacionat amb ell.

Cal Fuster

Pot fer referència al cognom català o a l’ofici.

Cal Fusteret

Deriva de l’ofici o del cognom català Fuster.

Cal Joan de la Taverna

L’origen el podem trobar en l’ofici que tenia un avantpassat en concret (en aquest cas Joan) i la
seua relació amb una Taverna.

Cal Llanero

Pot estar relacionat amb algun ofici que tracta amb la llana.

Cal Menescal

Fa referència a l’ofici de curar les malalties dels animals.

Cal Pagès

L’origen el podem trobar en l’ofici de pagès o en el cognom català.

Cal Panadé

Pot estar relacionat amb l’ofici de fer o vendre pa.

Cal Pastor de la Dula

Fa referència a l’ofici de ser l’encarregat de cuidar el bestiar de la Dula (Terreny comunal on
pasturen per torn els bestiars dels veïns de la vila).

Cal Patxec

Podem trobar l’origen en l’ofici que consisteix a collir raïms al Penedès des de la Ribera d’Ebre.

Cal Pellaire

Pot tenir l’origen en algun ofici relacionat amb la pell
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Cal Pirrot (assimilació del
L’origen del nom de la casa podria estar relacionat amb Perrot, que és un guàrdia dedicat a
punt d’obertura de la “o”) perseguir els fraus o contraband.
Cal Potacari

Nom de farmacèutic antic.

Cal Rambler

Fa referència a l’ofici de comerciar bestiar de peu rodó.

Cal Sastre

Pot estar relacionat amb l’ofici de sastre.

Cal Sicle

Un avantpassat d’aquesta casa tenia una botiga on venia productes de tota mena i s’anomenava
“Siglo Moderno”, tot i que amb l’arribada de la Guerra Civil l’establiment va tancar, el nom ha
perdurat i ha acabat derivant a Sicle.

Cal Tarroner

Fa referència a l’ofici de fer o vendre torrons.

Cal Teuler

Fa referència a l’ofici de fabricar teules.

Cal Tupinaire

Uns avantpassats d’aquesta casa tenien una botiga on venien olles i tupins.

Cal Xocolater

Fa referència a l’ofici de vendre o fabricar xocolata.

Cal Xollador

Fa referència a l’ofici de xollar certs animals.

COGNOMS
Nom de la casa
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Origen etimològic

Ca l’Aragonès

Pot estar relacionat amb el cognom o bé pot tenir un origen topogràfic.

Ca l’Armenter

Es tracta d’un cognom català.

Cal Baella

Es tracta d’un cognom català.

Cal Barbé

Podem trobar l’origen en l’ofici o en cognom català.

Cal Barrau

Provinent del cognom francès Baraud, que significa “de barres”.

Cal Boira

Pot tenir l’origen en el fenomen meteorològic o en el cognom català.

Cal Boldú

Pot tenir l’origen en el cognom català.

Cal Basi

Pot ser probable que derivi del cognom català Basí.

Cal Bescans

És un cognom català.

Cal Blanc

Pot tenir l’origen en el cognom català o del propi color.

Cal Cabrera

L’origen el podem trobar en el municipi situat al Maresme, en el cognom català o també en la
mena de lloc on es guarden les cabres.

Cal Carrera

Camí per on poden passar carros o cognom català.

Cal Casany

Es tracta d’un cognom català.

Cal Castelló

Pot tenir l’origen en les diverses localitats anomenades així o el cognom català.

Cal Costa

Pot ser que l’origen vingui del cognom català o més aviat sigui toponímic.

Cal Costafreda

Es tracta d’un cognom català.

Cal Cubells

Pot ser que tingui l’origen en una població o en el cognom català.

Cal Duró

Es tracta d’un cognom català.

Ca l’Estruca

Pot ser que l’origen sigui en alguna avantpassada femenina que tenia alguna mena de relació amb
el cognom català Estruch.

Ca l’Estruch

Es tracta d’un cognom català.

Cal Farrer

Pot fer referència al cognom català o a l’ofici.

Cal Farrera

L’origen el podem trobar en un avantpassat femení relacionat amb l’ofici de ferrer o amb el
cognom.
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Cal Flores

Es tracta d’un cognom present en la vila.

Cal Fuster

Pot fer referència al cognom català o a l’ofici.

Cal Fusteret

Deriva de l’ofici o del cognom català Fuster.

Cal Gasull

Es tracta d’un cognom català, tot i que també podem trobar l’origen en l’adjectiu Gas, que
s’utilitza amb la gent que té ulls clars o blaus.

Cal Gonsales

El nom de la casa deriva de cognom castellà González.

Cal Jofre

L’origen el podem trobar en el nom propi masculí o el cognom que és força present a la vila.

Cal Malla

Pot provenir d’un cognom català, tot i que també pot tenir l’origen en la relació d’un avantpassat
amb un joc de fitxes que s’anomenava Malletes.

Cal Masol

Pot ser que el nom de la casa actual sigui una abreviació del cognom Masoliver.

Cal Miró

Pot tenir l’origen en el cognom català.

Cal Moix

L’origen del nom pot derivar del cognom o de l’altra manera d’anomenar al gat.

Cal Pagès

L’origen el podem trobar en l’ofici de pagès o en el cognom català.

Cal Pasqual

Prové d’un cognom

Cal Peretó

Prové d’un cognom català.

Cal Polo

Pot estar relacionat amb el cognom d’origen grec provinent de França.

Cal Rometa

Pot derivar del cognom Roma

Cal Saball

Podem trobar l’origen en el cognom català.

Cal Setó

Es tracta d’un cognom català.

Cal Sivit

Prové del cognom català.

Cal Xanxo

Deriva del cognom Sanxo.

ALTRES NOMS FORA DE LES CLASSIFICACIONS ANTERIORS.
SOVINT RELACIONATS AMB QÜESTIONS ANECDÒTIQUES
Nom de la casa

Origen etimològic

Ca l’Aringada [Ka
larin’gadɛ]

L’arengada és una preparació culinària tradicional elaborada amb sardines en salmorra.

Ca l’Antonio de la porteria

L’origen del nom d’aquesta casa el trobem en el nom propi masculí d’Antonio i el seu ofici, que
en aquest cas està relacionat amb una porteria.

Ca l’Armano

El nom d’aquesta casa el trobem en Hermano, ja que un avantpassat d’aquesta casa anava a
demanar caritat a l’Aragó i li deien “Otro dia, hermano”.

Ca l’Arrullat

L’origen ve probablement d’algun avantpassat que tenia el cabell cargolat.

Ca l’Atonya

És possible que derivi del verb atonyar, que vol dir cavar profundament.

Cal Barrap

Pot provenir de l’adverbi barrip-barrap, és a dir, que fa coses sense miraments.

Cal Barrusca

Pot estar relacionat amb la part llenyosa del raïm.

Cal Bartola

Pot deriva de l’expressió “a la bartola”, que vol dir fer alguna cosa tranquil·lament i sense
preocupacions.

Cal Bava

L’origen el podem trobar en la relació que tenia algun avantpassat amb la saliva que cau
involuntàriament de la boca.

Cal Bobo

L’origen d’aquesta casa el trobem en un avantpassat d’aquesta casa que es dedicava a cuidar
bous, d’on bobo ha derivat de l’ofici de bover.

Cal Bocacha

En castellà es tracta de la part final per on surt el projectil.
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Cal Bondat

L’origen pot ser que sigui en la personalitat d’algun avantpassat.

Cal Boqueta

Pot fer referència a una característica física, en concret que algun avantpassat tenia la boca petita.

Cal Cabrera

L’origen el podem trobar en el municipi situat al Maresme, en el cognom català o també en la
mena de lloc on es guarden les cabres.

Cal Cagall

A l’Empordà un cagall és un home pusil·lànime, per tant podria estar relacionat amb això.

Cal Calandrí

L’origen ve en què un dels avantpassats era una persona de bon caràcter que cantava molt bé,
com un ocell calandrí.

Cal Canot

Un canot és una embarcació lleugera.

Cal Capellanet

Quan a la majoria de cases del poble, era comú tenir un animal com pot ser un ruc o una ovella,
hi havia un home que de tant en tant passava a xollar-los. Una vegada un avantpassat d’aquesta
casa, va demanar irònicament a l’esquilador que al seu ruc li tallés el pèl en forma de la corona
dels capellans, i des d’aquesta anècdota s’ha quedat el nom.

Cal Cargues

Les cargues són una mesura de pes, 1 carga és igual a 3 quintars.

Cal Cascarres

La cascarra és la brutícia present en la llana de les ovelles.

Cal Castanyes

Pot ser que l’origen estigui relacionat amb el fruit de l’arbre.

Cal Castellà

Pot tenir l’origen en algú procedent de Castella o que prové d’un castell.

Cal Catxumbo

Un avantpassat d’aquesta família cantava una cançó què, en la tornada, hi havia la paraula
Catxumbo.

Cal Coix

Pot tenir l’origen en la característica física d’algun individu que caminava malament.

Cal Colom

Fa referència a l’ocell. Tot i això també podria fer referència al caràcter d’una persona, que en
aquest cas probablement seria mansa.

Cal Col·lector

Algun avantpassat devia estar relacionat amb la recol·lecció.

Cal Confit

Fa referència a alguna cosa que ha estat confitada.

Cal Cotxic

Pot fer referència a algun tret físic.

Cal Cubillons

L’origen el podem trobar probablement en cubelló, és a dir, un cubell petit.

Cala Cuca

Pot fer referència a un petit insecte.

Cal Curranda

Pot estar relacionat amb les corrandes que són una mena de danses o peces poètiques.

Cal Dama

Pot ser que faci referència a una dona d’alta posició social o un caràcter associat a aquest tipus de
dones.

Cala Espaseta

Pot fer referència a una petita espasa o a una espècie de lliri que se l’anomena espaseta.

Ca l’Espluga

Una espluga és una cova, per tant l’origen podria ser aquest o també podria fer referència a les
diverses poblacions anomenades així.

Ca l’Esporgat

Pot ser que tingui una relació amb l’acte de tallar les branques sobreres.

Ca l’Esquerrer

És comú l’ús d’aquest mot per a les persones esquerranes a Alguaire, per tant és possible que
estigui relacionat.

Cal Fabons

Pot estar relacionat amb el llegum que coneixem com a fava.

Cal Faixes

L’origen pot ser la peça de roba molt llarga que serveix per a cenyir el cos per la cintura.

Cal Farinós

L’origen pot venir de que conté farina, que en produeix o que s’assembla a ella.

Cal Finet

L’avantpassat que dona nom a aquesta casa era una persona molt treballadora, i quan la gent li
deia: “Sí que n’és de treballador aquest xicot”, el seu avi deia: “Sí que ho és, i finet que treballa”.

Cal Flac

Pot fer referència a una característica física, en concret que algun avantpassat era molt prim

Cal Garrut

Podem trobar l’origen en algú que era garrut, és a dir, que tenia les cames arquejades, amb la
concavitat mirant endins.
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Cal Geperut

L’origen del nom de la casa el podem trobar en la característica física d’algun avantpassat, en
aquest cas que tenia gep.

Cal Granat

Podria fer referència a alguna mena de tret físic.

Cal Granota

Fa referència a algun avantpassat que estava relacionat amb aquest amfibi, ja sigui perquè en
tenia o per semblança física.

Cal Grill

L’origen del nom d’aquesta casa el podem trobar en la relació d’algun avantpassat amb aquest
insecte.

Cala Guapa

Fa referència a un tret físic característic d’algun avantpassat, més concretament que era atractiva.

Cal Guineu

Fa referència a l’animal, per tant l’avantpassat devia estar relacionat d’alguna manera amb aquest,
potser per semblança física o de caràcter.

Cal Llenya

Algun avantpassat devia estar relacionat amb la fusta utilitzada com a combustible.

Cal Llufa

L’origen del nom d’aquesta casa el podem trobar en alguna mena de nom burlesc.

Cal Maca

Fa referència a un tret físic característic d’algun avantpassat, més concretament que era atractiva.

Cal Manron

Pot fer referència a un tret del caràcter d’algun avantpassat, en concret una ignorància o curtesa
fingida.

Cal Melé

L’origen del nom de la casa pot provenir de la relació entre algun avantpassat i la mel.

Cal Melga

L’origen del nom de la casa fa referència a algun avantpassat que estava relacionat amb la melga,
una mena d’herba lleguminosa semblant a l’alfals.

Cal Mixonet

Deriva de la manera d’anomenar a l’ocell a Alguaire (Mixó), per tant algun avantpassat devia tenir
relació amb aquest animal.

Cala Moixeta

L’origen del nom de la casa el trobem en una gata, també anomenada moixa.

Cala Molinera

L’origen d’aquesta casa el podem trobar en alguna avantpassada relacionada amb un molí.

Cal Mosca

L’origen el podem trobar en algun avantpassat relacionat amb aquest insecte.

Cal Nap

L’origen del nom de la casa pot venir o bé de l’hortalissa o bé de la manera d’anomenar
antigament a la moneda d’un duro.

Cal Nassets

Està relacionat amb algun tret físic, en aquest cas, amb el nas d’algun individu.

Cal Nyonya

Pot fer referència a la relació que tenia algun avantpassat amb la nyonya, que és una manera de
anomenar a la mandra.

Cala Pallera

L’origen pot tenir alguna cosa a veure amb la palla.

Cal Palleré

L’origen també pot estar relacionat amb la palla.

Cal Pallot

El pallot és la palla dolenta restant, per tant pot tenir alguna cosa a veure.

Cal Palomes

L’origen el trobem en la relació que tenia algun avantpassat amb aquest tipus d’ocell.

Cal Pataques

L’origen del nom d’aquesta casa pot estar relacionat amb Pataca, que pot fer referència a qualsevol mena de tubercle, a alguna cosa feta de qualsevol manera o a una moneda de dos quartos.

Cal Pauló

És un sobrenom que prové del Campell. Un avantpassat d’una família d’Alguaire Cal Quiles,
per disputes familiars se’n va anar al Campell i anys més tard va tornar a Alguaire amb el nom
d’aquesta “nova família”.

Cal Pavet

L’origen el trobem en el diminutiu d’aquesta mena d’ocells.

Cal Petit

Pot estar relacionat amb algun tret físic.

Cal Pitxoli

Pot fer referència a algun avantpassat relacionat amb el pitxolí, un tipus de maó estret.

Cal Puro

L’origen de la casa el trobem en un avantpassat procedent de Menàrguens que vivia al costat d’un
magatzem on es produïen puros.

Cal Roig del Llenya

Un avantpassat era pèl-roig i acostumava a tenir la cara molt roja, a més la seua família tenia una
finca on aquest avantpassat anava molt sovint a recollir llenya.
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Cal Ros de la Federica

El nom té l’origen en un tret físic (Ros), que fa referència a algú relacionat amb una altra persona
“de referència” (la Federica).

Cal Taruc

Pot fer referència a la manera de ser d’algun avantpassat, en aquest cas una persona més aviat
baixeta i grossa.

Cal Trampa

L’origen el podem trobar en què algun avantpassat podria estar relacionat amb el que coneixem
com a un artifici enganyós o amb enganyifes.

Cal Trumfa

L’origen el podem trobar en trumfa, una manera d’anomena el tubèrcul més conegut com a
patata.

Cal Txero

L’origen d’aquesta casa el podem trobar amb la paraula Xera, que a Alguaire es fa servir referint-se
a una flama molt viva encara que de poca durada o també és sinònim de gresca.

Cal Xatet del Nastasi

Fa referència a un tret físic d’un avantpassat relacionat amb la casa Nastasi, en concret algú que
no tenia molta alçada.

Cal Xerripa (dissimilació
vocàlica)

Prové del castellanisme xiripa.

Cal Xorret

L’origen pot estar relacionat amb la manera de cridar al porc.

VI CURSA D’ORIENTACIÓ SOLIDÀRIA
ALGUAIRE 2022
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

L’Associació de Caminadors i Corredors Lo Makot van organitzar el dia 24 d’abril de 2022 la tradicional Cursa
d’Orientació solidària, que anualment es feia per la Marató, però que degut a les restriccions de la Covid-19 no es
va poder realitzar. Tots els beneficis de la VI cursa d’orientació els han cedit a l’associació contra el càncer d’Alguaire.
Una cursa d’orientació és una activitat esportiva camp a través, contra rellotge i sense itinerari prefixat, on el participant ha de passar per uns controls assenyalats en un mapa en el menor temps possible. La lectura del mapa permet
saber les distàncies, els
desnivells i els elements
més destacats del terreny
per on es passarà (roques,
tallats, senders, camins,
rius, edificacions, rases,
vegetació, etc.). Cada corredor o grup de corredors
guanya quan va segur per
l’itinerari més idoni amb la
màxima velocitat possible.
Hi ha hagut participació en totes les categories
i els primers llocs han estat
ben disputats.
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VISITA DE L’IL·LUSTRÍSSIM SR.
BERNAT SOLÉ, DELEGAT DEL
GOVERN A LLEIDA
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORA DE CULTURA

El dia 27 d’abril, el Sr. Bernat Solé, va visitar el nostre
poble i es va reunir amb els membres del consistori. Durant la visita li vam poder exposar les diferents qüestions
que en l’actualitat tenim previstes i li vam comunicar les
inquietuds actuals, la principal i més immediata són els
danys en fruiters i cultius que van provocar les gelades
aquesta primavera. Li vam explicar la problemàtica en
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què es troben els productors de figues a l’hora de poder
assegurar les figueres contra gel i pedregada. Posteriorment, vam recórrer alguns espais del nostre poble, entre
ells les restes arqueològiques on casualment vam coincidir
amb els arqueòlegs que de primera mà ens van explicar
les properes actuacions.
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3 a EDICIÓ DEL CONCURS DE BANDES
MAKOT ROCK
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

El dissabte dia 30 d’abril va tenir lloc el concert de la
3a edició del concurs de bandes Makot Rock.
Els grups participants van ser:
EGO
MOSHBOWL
INVERSUS
VALDIVIA & THE BOO BAND
TINEZMITH
L’oficina jove del Consell Comarcal del Segrià Jovesegria va fer possible el concurs, juntament amb l’associació
Makot Rock. Van col·laborar-hi també l’Associació de
Joves Alguaire i el Club Esportiu Alguaire.
Els concerts van començar a les 20:00, van tocar dos
grups i es va fer una parada per sopar (hi havia entrepans preparats), després van tocar els altres tres grups.
El tribunal va deliberar i es va fer l’entrega de premis.
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• El guanyador va ser el grup EGO: Enregistrament
d’una maqueta i l’actuació en el III Makot Fest.
• El segon premi MOSHBOWL: La gravació d’un
videoclip.
• El tercer premi TINEZMITH: Un book fotogràfic.
La música rock és un estil musical que evolucionà a
partir del blues. El nom rock avui dia s’aplica a molts altres
estils, en particular quan un grup de música porta una
o més guitarres elèctriques, una bateria, solistes vocals
i, molt sovint, un baix elèctric. El rock és un dels estils
musicals claus del segle XX i s’ha dividit en múltiples
gèneres i subestils. Molts estils de música rock també
empren instruments de teclat com l’orgue, el piano
o els sintetitzadors. La música rock normalment té un
fort contratemps, i sovint se centra en la guitarra, tant
elèctrica com acústica.
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ACTIVITATS D’IGUALTAT I CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

Durant el mes d’abril, en el marc de l’Abril cultural,
des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alguaire i
amb el suport del Ministeri d’Igualtat mitjançant el Pacte
d’estat contra la violència de gènere, s’han fet diverses
activitats per conscienciar a la població en matèria
d’igualtat i contra la violència de gènere:
El dia 2 d’abril es van repartir unes bosses de la compra, destinades a tots els habitatges del municipi, amb
el lema “Les feines de casa no tenen gènere” acompanyades d’uns tríptics informatius amb informació sobre
la violència de gènere, com detectar-la i com afrontar-la.
També es van donar mascaretes lila.
També, es van organitzar dues representacions teatrals que posaven de manifest la igualtat de gènere i
l’empoderament femení:
- El divendres 22 es va representar l’obra de titelles
“L’altre Sant Jordi” a càrrec de la companyia MicroTroupe, dirigida a l’alumnat de l’Escola Teresa Bergadà i als
alumnes de P2 de la Llar d’Infants Municipal d’Alguaire.
- El dissabte 23 es va representar l’obra de teatre
«Quan les nenes volen alt», una adaptació musical d’en
Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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MINISTERIO
DE IGUALDAD

Joan Sors del conte homònim de Raquel Díaz Reguera,
dirigida a famílies i públic en general.
Per altra banda, en el marc de la setmana cultural de
l’Escola Teresa Bergadà es van organitzar tallers d’igualtat
i per la prevenció de la violència de gènere a tots els cursos: a Educació Infantil i a Cicle Inicial es va fer un taller
per elaborar “les ulleres de la igualtat” i es va oferir una
representació teatral a càrrec de la companyia teatral
Capgiralla, i a Cicle Mitjà i Superior es van oferir uns
tallers on es va treballar el conte d’Artur i Clementina i
els “mites de l’amor romàntic” a càrrec de Momo estudi.
Finalment, durant el mes de maig i juny, es duen a
terme diversos tallers per la millora de la salut de la dona.
Sota el títol «Salut en Femení», es treballen diferents
àmbits de la salut femenina com la consciència corporal
i del sòl pelvià, a càrrec de Jamina Oms, fisioterapeuta i
osteòpata; l’alimentació i els hàbits saludables, a càrrec
de Ruth Benseny, naturòpata i coach nutricional; exercicis d’entrenament funcional, a càrrec de Luis Molinos,
fisioterapeuta i graduat en ciències de l’activitat física i
l’esport; i de gestió emocional a càrrec de Paola Villanueva, especialista en biodescodificació.
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o

sa er si pots ser
ti a
e io èn ia e gènere

T'humilia en públic i/o en privat.
Et controla la forma de vestir.
Et controla les converses telefòniques i/o
de Whatsapp.
No vol que et relacionis amb les teves
amistats o familiars.
Et fa responsable de tot i et fa sentir
culpable.
Et controla
Et pega.
T'obliga a mantenir relacions sexuals.

alguaire
lliure
d'agressions
sexistes
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Què és una agressió sexista?
És una agressió física o verbal que s'exerceix
sobre una persona per raons de gènere,
orientació sexual, identitat...

De quins tipus pot ser?
Verbal: comentaris ofensius, amenaces,
insults...
Física: Cops, empentes, tocaments no
desitjats, agressions sexuals...
Psicològica: Humiliacions, gelos, aïllament,
control econòmic...
Simbòlica o ambiental: Música que incita a la
violència masclista, que menysprea la dona,
símbols o imatges sexuals ofensius...

ON? COM?
016 ó 900900120
Telèfons contra la violència masclista

QUE
POTS
FER-HI?

NO ET SENTIS
CULPABLE
NO HAS FET RES
MALAMENT
LES AGRESSIONS
MAI ESTAN
JUSTIFICADES

SI ET PASSA:

Emergències telèfon 112
SIAD Consell Comarcal del Segrià 973054800
Serveis socials de l'Ajuntament
973756006

No t'ho guardis, demana
ajuda i si no et veus capaç
de fer-ho sola explica-ho a
algú de la teva confiança.

SI HO VEUS:

Pregunta a la persona si
està bé i si necessita ajuda,
no la deixis sola i si és greu
avisa a emergències.

SALUT I ESPORT
PILAR SERRA TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

La setmana del 2 al 5 de maig, ha tingut lloc la Setmana Cultural a l’escola Teresa Bergadà i, des de la regidoria
d’Esports s’han organitzat unes activitats dirigides als
alumnes del centre, on s’ha treballat «salut i esport». S’ha

fet una sessió per curs d’1 hora 30’ de durada, consistent
en una Gimcana saludable.
Fomentar l’esport i els hàbits saludables des de la
infantesa és la millor manera per aconseguir una societat
adulta sana.
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BERENAR PARTICIPATIU
CAVALCADA REIS 2022
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORA DE CULTURA

El dia 21 de maig la pandèmia ens va permetre poder homenatjar a Lluis Sagastivelza i a Josep Arnó per la seva
dedicació durant aquests anys en la Festa de Reis, els volem donar les gràcies per tota la seva implicació. Volem agrair
a Malam Sanha, a Josep Pascual que durant els darrers anys també van col·laborar en aquesta festa màgica i encoratjar a Sílvia i a Santiago per a què ho continuïn amb la màxima dedicació com han fet tots fins ara. Agrair també
efusivament a tots els joves i entitats el seu entusiasme a l’hora de preparar una festa tan emotiva.
Gràcies.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

ALGUAIRE

RECULL DE LES ACTIVITATS
Durant aquest trimestre, el canvi de context sociosanitari ha permès reprendre algunes de les activitats que
havien quedat suspeses a la Biblioteca. L’excepció ha sigut
el grup de lectura, que seguíem mantenint les lectures
mensuals i les trobades amb les mesures de seguretat
establertes en el seu moment. Les circumstàncies han
canviat i hem pogut gaudir d’altres propostes.
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Tal com s’ha detallat anteriorment, el 8 de març vam
dur a terme dos tallers especials pel Dia Internacional de
la Dona, a càrrec de la Isabel Zaro. Uns tallers pràctics,
on es va parlar sobre el climateri i la menopausa i les
propietats dels olis essencials, com l’espígol. Vam gaudir
d’unes hores d’aprenentatge i d’autocura, que venien
molt al cas pel dia que se celebrava.

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

A més a més, a la tarda del 8 de març, junt amb la
regidora d’Igualtat, Pilar Serra, vam inaugurar a la Biblioteca l’exposició de l’artista local Gemma Farreny

titulada “Dones Reals”. Volem donar les gràcies a l’artista
per compartir les seves obres a la Biblioteca!
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Durant el mes d’abril vam poder reprendre
les hores del conte a la Biblioteca. Vam iniciar
l’any amb “Llegendes de Dracs” a càrrec de la
narradora Íngrid Domingo. Ens vam apropar al
món dels dracs a través de llegendes d’Orient i
amb la teatralització amb objectes quotidians
com les tasses, teles i forquilles. Esteu atents/es
que seguirem programant noves hores del
conte!
També vam poder adquirir novetats de ficció i no-ficció, tant de
fons per adults com pels més petits de la casa. Això va ser possible
gràcies a la subvenció que vam rebre del fons Next Generation UE, i
que ens va permetre tenir algunes novetats per Sant Jordi!
El dilluns 2 de maig vam tenir la presentació de la tercera novel·la
titulada “Venut”, de l’escriptora Marialba Revés Noriega. L’escriptora
va venir acompanyada de la seva editora Eulàlia Pagès, directora de
l’editorial Pagès Editors. En aquesta història, l’autora abordà la polèmica dels nadons robats a través d’un personatge protagonista que
un dia esbrina que ell va ser un nadó robat i venut als pares amb qui
ha crescut.
La Marialba ens va fer treure el somriure durant la visita. Propera,
dolça, i amb ganes de fer-nos riure. El públic també va participar i es
va crear un diàleg entre l’escriptora i els lectors. Van sorgir converses
molt interessants, com la literatura com a eina per sentir-nos una
mica més lliures, per connectar amb l’altre i per despertar alguna cosa
dins nostre. L’Eulàlia va posar èmfasi en el fet que tenim escriptors/es
de ponent amb molt de talent i que no són gaire coneguts, i hem
de valorar i creure en el talent dels nostres artistes. Volem donar les
gràcies a l’Editorial Pagès i a la Marialba Revés per venir a passar
aquesta estona a la Biblioteca.
Si us heu quedat amb ganes de llegir la novel·la, poseu-vos en
contacte amb la Biblioteca!
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

I per fi, durant el mes de maig, vam poder reprendre
les visites escolars a la Biblioteca! La rateta Merli va acollir als infants de P3, P4 i P5 de l’Escola Teresa Bergadà
d’Alguaire i a la classe de P2 de la Llar d’infants municipal
d’Alguaire Llima. Durant la visita vam explicar breument

què és una biblioteca, què podem fer i com ens hem de
comportar, i per acabar els hi vam explicar un conte i
van tenir temps per remenar i llegir un munt de contes!
Fins la propera!
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

#Robaunpoema
Ja fa uns anys, que moltes biblioteques van començar
a “robar poemes” dels lloms dels llibres i a penjar-los,
cada dimecres, a les seves xarxes socials. Aquesta iniciativa creativa consisteix a construir un poema a partir
dels títols que figuren als lloms dels llibres. Fa uns mesos,
la Biblioteca Josep Lladonosa es va afegir a participar, i
cada dimecres pengem una fotografia a les nostres xarxes socials amb el hastag #robaunpoema. (Instagram: @
biblioalguaire, Facebook: bibliotecalguaire i Twitter: @
biblio_alguaire).

Algunes persones s’han animat a realitzar el seu #robaunpoema i l’hem compartit a les xarxes socials. Us
convidem a participar-hi, si us ve la inspiració envieu-nos
la vostra fotografia a través del correu de la biblioteca
(biblioteca@alguaire.cat) i els dimecres els omplirem de
poemes!

Alguns dels #Robaunpoema que ens va enviar la Filo Rodié.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

“Que ningú no et salvi la vida, després de l’oblit”, de la Rosa Gatell.
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
ABRIL CULTURAL 2022
PEPITA BARDINA ARQUÉ
L’Associació Salus Populi va organitzar en aquest Abril Cultural 2022 un taller de botànica per tal de donar a conèixer les plantes, més usuals a les nostres contrades, que tenen un aprofitament aromàtic i remeier. El taller es va
realitzar dos dies, el 21 i 26 d’abril, per poder atendre les sol·licituds de participació.
Els assistents al taller van elaborar un dossier d’activitats i es van poder endur gel de calèndula, sabó d’àloe vera,
coques de matafaluga, infusions variades, caramels de menta i eucaliptus, plantes aromàtiques i una rosa de Sant
Jordi de xocolata.
Us fem avinent una selecció de fotografies del taller.

Una mostra del material utilitzat
en el taller de Botànica.

La Maria (Sefa) Alsina explica les propietats del gel de calèndula
i sabó d’àloe vera.
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ENTITATS I ASSOCIACIONS

Preparant la capseta per a la rosa de Sant Jordi.

Concentrades en el treball del dossier de plantes.

Capseta per a la rosa de xocolata de Sant Jordi.

Identificant les plantes aromàtiques més usuals.

Un altre grup de participants amb
plantes de sàlvia, orenga, espígol…
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
Els lectors de la revista Cercavila podeu fer una avaluació,
relacionant cada planta amb el seu nom.
PASSIFLORA – LLÚPOL – ROSELLA – ESTRAMONI – FONOLL – ANÍS VERD o
MATAFALUGA – CARD MARIÀ – CALÈNDULA – ROSA CANINA o GAVARRA – DENT
DE LLEÓ – RUDA – TIL·LA – EUCALIPTUS – LLORER – SÀLVIA – MARIA LLUÏSA – SAÜC
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ENTITATS I ASSOCIACIONS

Moltes gràcies per la vostra participació. Fins al proper taller!
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
V EDICIÓ SAGRAT COR TRAIL
SALVADOR ESPINET

Després d’un any i mig de COVID va tornar el 13 de
febrer la V edició de la Sagrat Cor Trail amb més força que
mai i es va reflectir amb un èxit de participació absolut
a les primeres setmanes d’obrir inscripcions ja es van
esgotar les 300 inscripcions tant en caminada com en
cursa. Aquest any per donar un bon producte i complir
amb la normativa COVID es van limitar les inscripcions,
però es va augmentar la duresa de la prova amb 15 Km
de cursa i un desnivell positiu de 450 m. amb pujades i
baixades de nivell exigent, per altra banda, la caminada
era d’11 Km i 150 m de desnivell acumulat adaptat a
tots els públics, tots els participants van gaudir durant
el trajecte de dos avituallaments intermedis i un de final
amb degustació d’entrepà de llonganissa de la zona.

l’edició passada per la COVID era la IV Cursa Orientació
Solidària que cada any organitzem per la marató de TV3,
però aquest any la vam emmarcar dins l’abril cultural i la
recaptació de la mateixa va ser íntegra per l’associació
del càncer d’Alguaire, que va col·laborar en el fabulós
esmorzar final que donàvem a tots els participants de
l’orientació.

Volem agrair la participació de tota la gent del poble
que es van animar a fer-la i dels que no van poder per
falta d’inscripcions disculpeu les molèsties, però en aquest
temps de pandèmia hem de respectar les recomanacions
de sanitat. També volem destacar la gran tasca dels més
de 60 voluntaris que cada any repeteixen amb nosaltres
en l’organització i desenvolupament de la cursa i sense
ells no podíem dur a terme LA SAGRAT COR TRAIL.
La propera fita que tenim a l’associació de caminadors
i corredors “lo Makot”, després d’haver estat anul·lada
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La prova consisteix, amb l’ajut d’un mapa del terme
on estan senyalitzades les diferents fites i amb una petita
pista d’ajut, s’ha d’anar trobant les diferents fites amagades tot seguint el mapa i anotar al quadern que es dona
als participants el codi de fita que ha trobat, cadascuna
amb diferent puntuació per la dificultat on es troba
localitzada tot això en un temps límit. Aquest any van
participar 17 grups en les diferents categories: familiar,
mixta i masculina i els finalistes es van endur un suculent
premi que atorgava l’Ajuntament d’Alguaire. Vam gaudir
d’un dia espectacular que va afavorir la mobilitat que la
gent necessitava per tornar a la normalitat a poc a poc.
Tanmateix, aprofitem la revista Cercavila per recordar
a tots els socis i als interessats que vulguin gaudir de les
diferents activitats que organitza l’associació que poden
donar-se d’alta o renovar a través de la web: lomakot.cat
a l’apartat ALTA/RENOVACIÓ SOCIS, clicant a la foto

ENTITATS I ASSOCIACIONS

i omplint el formulari adjunt. Allí podreu consultar les
diferents activitats que oferim: sortides mensuals, proves
esportives, participació en curses, grups entrenament,
tramitació llicències, etc.
Després d’aquest any i mig de pandèmia on hem
hagut de replantejar canvis a la vida, modificar hàbits

i aprendre coses noves. Ara és hora de nous propòsits
i de tornar als hàbits saludables, promoure l’activitat
física i gaudir de les sortides a l’aire lliure tot respectant
les recomanacions del departament de salut. Entre tots
ens en sortirem.
SALUT I CAMES!

TALLERS A LA LLAR DE JUBILATS
JOAN BANYERES I CATEURA
AUTER COMELLA ALCÁZAR

Des de la Llar de Jubilats us volem explicar alguns dels
tallers que hem impulsat, per tal d’oferir activitats als/a
les nostres socis i sòcies. Hem realitzat, entre d’altres,
cursets d’informàtica i tallers d’exercici físic i de benestar
emocional. Tot seguit us expliquem, alguns d’aquests
tallers que formen part del Programa de Gent Gran de
la Fundació “la Caixa”, que té conveni amb el nostre
Ajuntament.

Tallers d’exercici físic: En Forma 1 i En Forma 2.
Són dos tallers que promouen el manteniment i millora de la condició física general de les persones grans.
Els assistents prenen consciència de la importància de
practicar exercici físic de manera constant. A l’En Forma 1
el treball està més enfocat al manteniment i a l’increment
de la força, la potència muscular, l’equilibri i la coordinació per conservar una bona forma física i prevenir les
90
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caigudes. L’En Forma 2, és un taller que treballa l’estabilitat lumbopèlvica, mitjançant l’execució d’exercicis
de gimnàstica hipopressiva i de relaxació específics per
a persones grans.

Ambdós tallers s’han adaptat al grup, perquè els exercicis estan pensats per poder-se ajustar a cada grup de
participants, i estan dirigits per professionals de l’esport
o fisioterapeutes.

Alguns dels participants habituals del taller En Forma.
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Taller de benestar emocional: Viure en positiu

ge, perseverança i sentit de l’humor; la prevenció i gestió
de conflictes i sentir-se bé en soledat.

El taller Viure en positiu forma part d’un itinerari que
inclou altres tallers de gestió emocional. Se’n preveu la
continuació a l’octubre amb el taller Viure com jo vull.
És una proposta innovadora que ofereix recursos i eines
per tal de millorar el benestar emocional, generant un
espai de complicitat i de
diàleg entre iguals, amb
la facilitació d’un professional. És un recurs formatiu
exclusivament orientat
a persones grans, que
s’adapta a qualsevol grup,
on tothom se sent capacitat per participar. Les
sessions del taller treballen
la resiliència i la nostra
capacitat d’adaptació, les
fortaleses psicològiques:
saviesa, curiositat, corat-

Els participants del taller actual han volgut compartir
què els està aportant: socialitzar, companyonia, reflexió,
vèncer la por a compartir en públic el que penso, aprendre a
viure millor, noves amistats, coneixements en molts sentits,
conèixer les persones del grup, interès i reflexions.

90

Alguns/es dels/de les participants del grup actual del Viure en positiu.
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Després d’explicar-vos alguns dels tallers que realitzem, volem compartir altres activitats que habitualment
des de la llar organitzàvem, i que la pandèmia va aturar,
però enguany hem pogut celebrar de nou.
Dins de l’Abril Cultural organitzat per l’Ajuntament,
hem impulsat el tradicional campionat de botifarra. I, el

dia 8 de maig, hem pogut reprendre els homenatges a
les persones grans, sòcies de 84 i de 90 anys i les noces
d’or dels 50 anys de casats. Volem agrair al consistori la
seva col·laboració; les autoritats municipals, la jutgessa
de pau, el mossèn, el grup sardanista i als/les socis/es la
seva presència. Gràcies a tots i totes vam gaudir d’una
bonica festa.
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III CONCURS BANDES MAKOTROCK 2022
Des de l’Associació Makot Rock volem agrair a tots els
assistents, grups i entitats col·laboradores la seva presència i participació al 3r Concurs de Bandes Makot Rock,
celebrat el passat dissabte 30 d’abril a l’Esbart Bell-Camp.
Amb l’objectiu d’esdevenir una plataforma per a grups
i solistes i com una eina per a mostrar el talent artístic de
les nostres terres, l’associació local Makot Rock impulsa
un concurs de bandes. En l’edició 2022, es van inscriure
13 grups per participar en el concurs.
El jurat va escollir 5 finalistes que van actuar a l’Esbart
Alguairenc Bell-Camp on es va fer l’entrega de premis.

Les bandes guanyadores van ser: EGO, MOSHBOWL,
TINEZMITH, VALDIVIA & THE BOO BAND I INVERSUS.
La iniciativa es coordina amb el suport de l’Àrea de
Joventut del Consell Comarcal del Segrià: JoveSegrià, i
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alguaire.
Durant els propers mesos continuarem treballant per
organitzar més concerts i activitats al nostre poble i així
seguir promocionant el rock i la música de Ponent. Us
animem a seguir-nos a les nostres xarxes socials i estar
atents a les properes notícies!

XERRADA “DONA I SALUT
MENTAL: FENT-NOS VISIBLES”
ASSOCIACIÓ AMICS DEL PATRIMONI CULTURAL D’ALGUAIRE

El passat 8 d’Abril de 2022 l’Associació Amics del
Patrimoni Cultural d’Alguaire, va organitzar la xerrada
“Dona i salut mental: fent-nos visibles” a càrrec de la
psiquiatra Sra. Judith Usall i Rodié, dins del marc de l’Abril
Cultural 2022.
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Filla d’Alguaire, és Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona i Màster en Estudis de les Dones per la
Universitat Barcelona.
És també llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Psiquiatra Sènior del CSM Cornellà,

ENTITATS I ASSOCIACIONS
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD). Coordinadora del
grup “Etiopatogènia i tractament dels trastorns mentals
greus (MERITT)” de la Unitat de Recerca i Desenvolupament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD). Coordinadora Del Grup de Treball i Recerca en Dona i Salut
Mental (GTRDSM) de la Societat Catalana de Psiquiatria
i Salut Mental (SCPSM).

També exerceix de coordinadora del Grup de Dona
i Salut Mental del Consell Assessor de Salut Mental del
Departament de Salut.
Va ser un plaer comptar amb la seva presència i escoltar tot el seu saber en aspectes tan importants com
la salut mental dins la societat i el respecte i el valor de
la dona.
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RACÓ DE CUINA
Aquest trimestre us proposem uns plats amb tocs fruitals.
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Un aperitiu poc convencional amb què despertar
el paladar.
Entrant
Preparació: 10 minuts
Dificultat: Molt fàcil
Ingredients:
3 o 4 préssecs
250 g de cireres
10 fulletes d’alfàbrega
40 g de pinyons
1 llimona
1 cullerada de sucre
Oli d’oliva verge extra
Preparació:

El primer que cal fer és torrar els pinyons uns segons
a la paella. Després els col·loquem juntament amb les
fulles d’alfàbrega, el sucre i un bon raig d’oli d’oliva en
un recipient adequat per a la batedora, ho triturem tot

bé i ho reservem. Si veiem que queda una mica massa
espès podem afegir una mica més d’oli per ajustar-ne la
densitat i el sabor.
Després, pelem i tallem els préssecs a daus petits i desossem i tallem les cireres també. Finalment barregem la
fruita tallada en un bol, afegim el suc de mitja llimona i
la repartim en quatre gots bonics. Finalment, tirem unes
3 o 4 cullerades de la barreja d’oli i remenem amb cura.
Per rematar el plat, podem decorar amb una fulla d’alfàbrega i mitja rodanxa de llimona.
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També podeu canviar les cireres per maduixes, gerds; les
nous per avellanes o pinyons; com preparar petites torradetes com a aperitiu.
Primer plat
Preparació: 15 minuts
Dificultat: Fàcil
Ingredients per a 4 persones:
1 enciam del vostre gust
200 g de paté o micuit, un parell de talls per persona.
1 grapat de nous
100 g de cireres
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Mitja taronja
Una culleradeta de mel
Oli d’oliva verge extra
Sal (opcional)

Preparació:
Primer de tot, renteu i eixugueu bé l’enciam. Traieu
els pinyols a les cireres i reserveu-les. Congeleu una mitja
hora el paté o micuit per poder tallar-lo bé. Prepareu la
vinagreta barrejant en un bol l’oli d’oliva, el suc de taronja, la mel i la sal. Talleu el micuit o paté. En el moment
de servir, poseu la vinagreta al fons del bol i afegiu-hi
els ingredients. Removeu-ho amb cura i acompanyeu
l’amanida amb torradetes, pa torrat, cràquers, etc. No
poseu la vinagreta a l’amanida abans de servir-la, perquè
es pansiran les fulles d’enciam.
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Deliciós sabor de la fusió de la carn i el punt dolç
de la poma.
Segon plat
Preparació: 20 minuts
Dificultat: Fàcil
Ingredients:
8 filets de cinta de llom ibèrica
1 poma golden gran
1/2 ceba
150 ml de vi blanc
50 g de mantega
50 ml d’oli d’oliva
Sal i pebre
Preparació:

la ceba i la poma pelades i picades. Deixem que s’estovi
a foc mitjà uns 15 minuts. Afegim el vi blanc i deixem
coure 15 minuts més. Hi afegim sal i pebre al gust. Posem
al recipient d’una batedora i triturem molt bé. Poseu un
parell de cullerades d’oli en una paella. Salpebrem els
filets de llom i els fem. Servim els filets amb la salsa de
poma i decorem al gust.
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En una cassola hi posem l’oli i la mantega. Hi afegim

Podeu fer una variant de taronja.

Postres
Preparació: 30 minuts
Dificultat: Molt fàcil
Ingredients:
2 llimones
2 ous
260 g de sucre
2 cullerades de maizena
Una mica de sal
Preparació:
Renteu les llimones, ratlleu la pell i exprimiu-les i fil-

treu el suc. Trenqueu els ous en un bol, afegiu 210 g de
sucre i bateu amb varetes. Afegiu el suc i les 3/4 parts
de la ratlladura i barrejar-ho. Dissoldre la maizena en
100 ml d’aigua freda i barrejar-la en un cassó amb 400
ml d’aigua més. Afegir la barreja d’ou i coure durant 6-7
min a foc lent i remenar sense que bulli. Passar la crema
per un colador, repartir en els recipients escollits i deixar
1 h a la nevera. Batre la clara amb la sal, amb varetes
elèctriques i, quan estiguin escumoses, afegir a poc a poc
50 g de sucre i batre fins que la merenga sigui ferma.
Afegir 1 cullerada a cada got i servir. Si teniu bufador,
podeu cremar la merenga per decorar.
90
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HISTÒRIES, ANÈCDOTES SOBRE
L’AMOR AL LLARG DELS TEMPS
JESÚS GUAMIS HORTET

La història dels éssers humans és la historia de la seva
sexualitat. Les relacions eròtiques entre homes i dones
han anat variant entre una cultura i una altra, estant
condicionades per censures, tabús, creences religioses,
moral, i com no, els avanços mèdics.
En la civilització egípcia l’incest era quelcom normal i
certes formes de prostitució estaven dedicades als déus.
El senyor de l’alt i baix Egipte, el faraó, podia fer i tenir
certes llibertats.
A Grècia, es tolerava l’homosexualitat i la pederàstia
i amb els romans, es va arribar al màxim, el que avui dia
es consideraria, un comportament depravat.
En l’edat mitjana, l’església consagrà el matrimoni
monògam i declarà demoníac l’instin sexual, assenyalant amb dit acusador a la dona com incitadora del
pecat carnal.
Durant milers d’anys, l’home va contemplar a la seva
companya com una deessa, després el masclisme i la
misogínia, a part d’altres condicionants, van provocar
que la dona fos subjugada per l’home.
A Egipte, les sacerdotesses acompanyades d’eunucs
realitzaven rituals orgàstics en honor de la deessa mare.
La cerimònia consistia, en la autoestimulació eròtica de
les sacerdotesses amb objectes fàl·lics.
Les dones egípcies solien casar-se entre els 12 i 14
anys d’edat i els homes als 16.
Durant el temps de l’imperi antic, a Egipte, el faraó
era l’únic home que podia tenir vàries esposes legítimes.
Però entre elles n’hi havia de diferents categories. Les de
la situació més inferior nodrien l’harem, per satisfacció
personal del sobirà. Sols unes poques, eren autèntiques
reines i en general podien ser enterrades en petites
piràmides, construïdes al costat del seu marit.
Els matrimonis i divorcis durant l’imperi antic, estaven regulats per contractes econòmics establerts per
la parella. La dona tenia els mateixos drets que l’home
davant de la llei. A més a més, l’home no podia imposar
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cap tipus de limitació en la manera de vestir o de lluir
els seus encants.
De fet, el savi Plhahhotep, l’any 2400 abans de Crist,
va advertir que el lluïment de cossos semidespullats de
les dones, suposava un risc per l’estabilitat conjugal o
emocional dels barons.
Un tipus de sacerdotesses consagrades a diferents
deesses, era la de les plàcides, les filles més boniques de
l’elit egípcia, que eren reclutades per fer de prostitutes.
Es tractava d’una missió sagrada com ho demostra
que exercien l’ofici més vell del món, en el temple de
la deessa Afrodita. Les joves entregaven els seus cossos
com a part del ritual de sembra, per augmentar la fertilitat de la natura.
Les prostitutes eren conegudes entre els egipcis,
amb l’expressió Kat Tahut que significa vulva i Tahut,
prostituta.
Algunes dones egípcies, no sempre prostitutes,
estaven especialitzades en l’art de la fel·lació. Eren conegudes com felatrius. Cleopatra va ser la més famosa
del món antic, ja que va complaure oralment a un miler
de barons.
Un mètode usat pels egipcis per a diagnosticar l’esterilitat femenina era el següent: S’agafava una síndria
i el fruit del sicòmor, es triturava i es barrejava amb llet
d’una dona que hagi portat un fill al món, se li dona
a beure a la suposada estèril i si vomitava , ella tindrà
un fill, però si en lloc de vomitar fa ventositats, ella no
podrà tenir fills.
Totes les joves egípcies estaven obligades a saber
ballar. Per a la pràctica de la dansa, es lligaven una bola
a la trena dels cabells i agafaven un mirall, després per
a girar i moure’s mentre les seves companyes formaven
un cercle cantant i aplaudint.
Alguns experts afirmen que Aminofis IV, suposat
pare de Tutankamon, va ser realment una dona i a més
a més, lesbiana. Segons aquesta hipòtesi, Akhenaton i

ACTUALITAT

Nefertiti, serien una parella lesbiana en la que Akhenaton s’encarregava de despatxar les circumstàncies
polítiques i socials.
Ramses II va ser el faraó més donat a contraure matrimonis diplomàtics, és a dir, a casar-se amb princeses
estrangeres amb el propòsit de consolidar aliances diplomàtiques. Se sap que es va casar amb la filla del rei
de Babilònia, amb la del rei de Síria i amb dos princeses
hitites. Aquest emperador va tenir un centenar de fills.
La calvície era considerada una terrible desgràcia i
existien diferents beuratges. En el llibre “El papiro de
Ebers”, es descriuen un d’aquests preparats. Impregnar
amb oli unes fulles de loto cremades i col·locar-les al
cap. Invocaven al déu Atorn i fregar-se la calba amb
greix de tortuga i pota d’hipopòtam!
El cabell i els pentinats eren considerats com molt
fort significat eròtic. Les egípcies s’arreglaven molt
quan havien de trobar-se amb la persona estimada.
L’enorme sensualitat del cabell va quedar reflectida en
el conte, “El broche de turquesas”, en el que el faraó
Snofru es divertia amb vint noies de pits ben formats
i cabells arrissats. El calendari egipci estava dividit en
dies bons, amenaçadors i hostils que condicionaven
l’activitat quotidiana.
Les relacions s’havien d’evitar els dies dolents. Els
nuvis egipcis efectuaven rituals màgics per reforçar el
compromís d’amor.
En un text trobat a Egipte es pot llegir el següent:
Per a confeccionar un filtre d’amor, s’ha de treure una
mica de sang del segon dit més proper al dit petit de
la mà esquerra. Alguns experts pensen que això es possiblement un antecedent del perquè en alguns països
els anells de compromís i de matrimoni és col·loquin
en el dit anular esquerra.
Per anar acabant, ho faré amb aquestes frases:
“On regna l’amor sobren les lleis” Plató.
“Amor és oblidar-se d’un mateix, per anar cap als
altres”.
Bé fins aquí aquestes històries relatives a l’amor.
I com sempre, fins a una altra ocasió i a reveure!

Imatges de Nefertiti (a dalt) i
Akhenaton (a baix). Font: Viquipèdia.
90
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FOTO: Jove_Segrià / Foto de familia de la tercera edición del certamen

Ego gana la gran final del
concurso Makot Rock 22
El concurso de bandas Makot
Rock 22 reunió el sábado en Alguaire a los cinco finalistas de
los 13 presentados. El jurado
optó por otorgar como ganadores al grupo Ego, seguidos por
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Moshbowl, Tinezmith, Àlex Valdivia & The Boo Band e InVersus,
destacando la diversidad estilística, la calidad y coherencia en
su puesta en escena, así como el
domino de los estilos.

SOMOS MÚSICA, EN BINÉFAR El programa Somos
Música de Binéfar está dedicado este año al swing, tanto en su
versión musical como en la referida al baile. El cartel, que se desarrolla desde ayer hasta el domingo, propone desde actividades
didácticas hasta sesiones de música en vivo y baile, incluyendo
una feria de discos, instrumentos y exhibición de coches clásicos.
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INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

Alguaire estrena la base per provar drons
per a passatgers i usos forestals i agrícoles
Una empresa ja fa proves per certificar i formalitzar la seua activitat i una altra està en espera || Una
vintena de joves turcs es formen a l’escola de pilots per treballar a la Turkish Airlines
MAGDALENA ALTISENT

La base o ‘vertiport’ perquè els drons puguin fer proves experimentals.
MARÍA MOLINA

❘ ALGUAIRE ❘ L’aeroport de Lleida-Alguaire ha estrenat la seua base per a drons en els quals
les empreses interessades poden experimentar i certificar
els seus aparells destinats a la
mobilitat no tripulada. Des de
finals de l’any passat ja opera
l’empresa Corus Xuam, dedicada a la mobilitat urbana amb
drons, i espera que ho faci la firma xinesa EHang, amb la qual la
Generalitat va firmar un conveni de col·laboració l’any passat.
Des d’aquesta base d’Alguaire, denominada vertiport, atès
que està dedicada únicament a

14

vols verticals, els interessats a
tripular aquests aparells poden
dur a terme les diferents comprovacions necessàries per poder aconseguir l’autorització de
l’Agència Espanyola de Seguretat aèria (AESA) i d’aquesta
manerafer-los volar al lloc que
elegeixin com a seu, bé a grans
ciutats dedicats al transport de
viatgers o aerotaxis, de mercaderies, al Pirineu per a la gestió
forestal o en rescats de persones
accidentades, o com un instrument per a la direcció d’explotacions agràries.
Segons el director de l’aeroport, Antoni Serra, la base per

AEROPORTS DE CATALUNYA

Zona industrial per desmantellar i reparar avions.

a drons està preparada i compta
amb el permís d’AESA per utilitzar l’espai aeri de les installacions, ja que es troba en una
zona exclusivament delimitada
i senyalitzada totalment separada de la zona comercial, industrial i d’aprenentatge.
Pel que fa a la zona industri-

REUTILITZACIÓ

La reutilització de l’alumini
com a matèria primera
és un dels objectius de
desmantellar avions

al, Serra va explicar que s’està
treballant en la reparació i desmantellament de tretze avions.
En concret, es desmantellen dos
jumbos amb la intenció de reutilitzar l’alumini per enviar-lo a
empreses que el gestionen com
a matèria primera, per exemple,
per fer llaunes.
Quant a la formació, una
vintena de joves turcs efectuen aquests dies les classes
pràctiques per convertir-se en
pilots d’aviació comercial de la
Turkish Airlines. També hi ha
alumnes lituans, canadencs,
portuguesos i vietnamites a
l’escola pilots.

LES CLAUS

Rècord de passatgers
❚ El 2021 l’aeroport va registrar
un rècord de passatgers, amb
47.326, i va remuntar la punxada del 2020 per la Covid.

Ocupació
❚ Acull una vintena de firmes
que ocupen 169 persones.

Vols
❚ El febrer va recuperar els vols
per a esquiadors al Pirineu després dels 2 anys de pandèmia.

COMARQUES
MAGDALENA ALTISENT

AEROPORT

Adapten Alguaire
a les necessitats
de les empreses
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat analitzarà les necessitats que tenen les
empreses de Lleida respecte als
vols de l’aeroport d’Alguaire,
per mirar de conèixer si una
modificació en el servei podria
afavorir-les. Així es va donar
a conèixer a la taula de l’aeroport, on es va anunciar que
aquest mes de juny es recuperarà la fira aeronàutica Lleida
Airchallenge.

La reunió d’ahir de la taula estratègica de l’aeroport.

90

65

EMsa
r
P
l
L
u
c
E
R
SEGRE
Dissabte, 12 de març del 2022

13

COMARQUES

COMUNICACIONS AEROPORTS

Desvien a Alguaire els vols entre
Madrid i la Seu per mal temps

DIJOUS 24 DE MARÇ DE 2022 | COMARQUES 19

Per primera vegada des de l’inici dels avions regulars a l’aeroport pirinenc || Noranta
viatgers van recórrer en bus el trajecte entre l’Alt Urgell i el Segrià
JORDI ECHEVARRIA

C. SANS / X.R.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El mal temps va
obligar ahir a desviar els vols
entre la Seu i Madrid a l’aeroport d’Alguaire. Això va afectar 92 passatgers, ja que tant el
viatge d’anada com el de tornada es van portar a terme des
de les instal·lacions del Segrià.
És la primera vegada que la
línia regular de l’aeroport de
l’Alt Urgell pateix aquest tipus
d’incidència.
Fonts d’Aeroports de Catalunya van explicar que la decisió de desviar l’avió va ser de la
companyia, Air Nostrum, com
a conseqüència del mal temps.
El sistema GPS de l’aeroport de
la Seu facilita aterrar amb poca
visibilitat, però l’última part de
la maniobra s’ha de fer de forma
exclusivament visual. L’absència del sistema d’abalisament
de la pista, una actuació que la
Generalitat ja ha adjudicat i que
està pendent d’executar en els
propers mesos, dificulta també
aquesta maniobra, segons van
detallar les mateixes fonts.
A l’hora en la qual estava
previst l’aterratge del vol procedent de Madrid a la Seu, els
núvols es trobaven a una altura de 1.100 metres. “El mínim
per poder operar a l’aeroport és
que estiguin a 2.200 metres”,
van apuntar des d’Aeroports.
Al conèixer les condicions meteorològiques, la companyia i
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Els passatgers al pujar a l’autocar a Alguaire per anar cap a la Seu.

l’empresa pública de la Generalitat van activar el protocol
per desviar l’avió i traslladar els
passatgers per carretera.
Els cinquanta passatgers,
molts d’ells esquiadors, van
fer un viatge de dos hores amb
autocar des d’Alguaire fins a
l’Alt Urgell. Els 42 viatgers que
havien de volar des de la Seu
van viatjar per carretera fins a

Alguaire i van acabar agafant
l’avió amb un retard d’una mica
més de dos hores. El vol entre
Palma i Lleida va operar amb
normalitat.

Noves pluges
D’altra banda, ahir es van
registrar noves precipitacions.
Al Pirineu van ser més intenses
que les de dimarts i van caure

més de 14 litres per metre quadrat al Pont de Suert. Al pla,
el registre més alt va ser el de
Vilanova de Meià, amb més de
10 litres. A Espot i Port Ainé es
van registrar nevades. Per avui
es preveu que es mantinguin les
precipitacions i s’espera més neu
a les comarques de muntanya,
segons el Servei Meteorològic
de Catalunya.

El Govern licita l’arrendament
dels dos hangars instal·lats a
l’Aeroport de Lleida-Alguaire
L’objectiu és crear un centre tecnològic i aeroespacial
Alguaire
REDACCIÓ
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori va licitar ahir, mitjançant
l’empresa pública Aeroports de
Catalunya, quatre projectes que
reforcen l’aeroport de Lleida-Alguaire com a plataforma pels
sectors aeronàutic i aeroespacial.
En concret, es liciten els drets
d’arrendament a llarg termini
dels dos hangars ja instal·lats a
l’aeroport i la construcció i els
drets d’arrendament d’un hangar
addicional. Aquestes licitacions
s’emmarquen en les actuacions,
anunciades pel vicepresident Jordi Puigneró, per tal que el de Lleida-Alguaire esdevingui l’aeroport
industrial, tecnològic i aeroespacial de Catalunya i un dels més
importants del sud d’Europa en
aquest àmbit.
Els dos hangars existents, que
fins que fins ara s’utilitzaven com
a espai de proves i demostració, tenen unes dimensions de
625m2 i 400m2. Els drets d’arrendament tindran per finalitat utilitzar-los per al desenvolupament
d’activitats vinculades o complementàries al sector de la indústria
aeronàutica. La renda d’arrendament mensual mínima serà de

FOTO: Govern / Imatges dels dos hangars que es lloguen per 10 anys

4€/m2 i la durada d’aquest arrendament serà de 10 anys.
D’altra banda, també es licita
el dret d’arrendament sobre una
parcel·la de 2.376 m2 per a la instal·lació d’un hangar per al desenvolupament d’activitats vinculades a la indústria aeronàutica.
Durant el termini del contracte,
que és de 10 anys, l’adjudicatari
podrà instal·lar un hangar, d’una
sola planta, amb una superfície mínima de 2.000 m2 En paral·lel, es licita la construcció de
la plataforma associada a aquesta parcel·la. El pressupost de lici-

tació d’aquesta plataforma és de
123.809,60€
Addicionalment, el Govern està treballant en la redacció del
projecte per a la construcció de
dos nous edificis a l’aeroport; un,
dedicat a les activitats de formació i l’altre, en el marc de l’Air &
Space Port Lleida-Alguaire, dedicat a oficines per a empreses
del sector de l’aeronàutica i l’espai. Les obres corresponents a
aquests edificis es licitaran pròximament, així com també les
d’ampliació de plataforma per a
la zona industrial de l’aeroport.

SEGRE
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Un grup empresarial lituà obrirà
un taller per a avions a Alguaire
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Una filial de BAA Training, una de les acadèmies de pilots que operen a l’aeroport
|| Està a l’espera de l’autorització de l’Agència de Seguretat Aèria
MAGDALENA ALTISENT

R. RAMÍREZ / X. RODRÍGUEZ

❘ LLEIDA ❘ Una nova empresa espera autorització per obrir en els
propers mesos un taller de manteniment d’avions a l’aeroport
d’Alguaire. Es tracta d’una filial
del grup empresarial lituà propietari de BAA Training, una
de les acadèmies de formació de
pilots que operen a l’aeroport.
D’aquesta manera espera atendre les necessitats de conservació de la seua pròpies aeronaus
i també les d’altres empreses.
El projecte, ja en la seua etapa
final, espera només el vistiplau
de l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (Aesa).
Aquesta nova activitat per a
l’aeroport d’Alguaire es va donar a conèixer dissabte a Lleida Televisió, en un programa
dedicat a l’aeroport lleidatà de
Lleida Activa que va reunir responsables d’aquesta infraestructura i un representant de BAA
Training. Pau Plana, tècnic de
manteniment d’avions de l’acadèmia lituana, va apuntar a la
possibilitat d’aprofitar que Alguaire ofereix des de l’any passat formació a futurs mecànics
d’aviació. Va assenyalar que la
intenció és que “qualsevol empresa pugui fer el manteniment
programat” dels seus avions,
sempre que tinguin motors amb
hèlixs.
Aquesta iniciativa coincideix
amb l’inici del procés per llogar
a empreses del sector aeronàutic
els dos hangars inflables d’Alguaire i terrenys per a la construcció d’un tercer (vegeu SEGRE de dijous).
El secretari de Mobilitat i
president d’Aeroports de Catalunya, Isidre Gavín, va afirmar que aquest últim serà un
dels més grans de Catalunya i
que algunes empreses s’hi han
interessat.
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SEGRE
Dijous, 24 de març del 2022

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

Alguaire llogarà tres hangars a empreses
del sector aeronàutic durant deu anys
Els dos inflables ja instal·lats al recinte i els terrenys per construir-ne un tercer || A un mínim de 3,5
euros al mes per metre quadrat i amb la condició d’estar-s’hi almenys cinc anys
SEGRE

R. RAMÍREZ

Els últims passatgers dels vols de Quality Travel, que van sortir ahir cap a Suècia des d’Alguaire.

Els vols d’hivern acaben amb 1.651 passatgers
■ Alguaire va tancar ahir la
campanya de vols d’hivern
del turoperador suec Quality
Travel, que ha portat 1.651
passatgers a les pistes d’esquí
de Baqueira Beret i Andorra,
segons les dades d’Aeroports
de Catalunya. L’aeroport va
rebre ahir els últims 174 viatgers, que van sortir al migdia
cap a Suècia.
Aquesta temporada d’hivern, la primera des de l’inici
de la pandèmia, ha comptat
amb set dies de vols i ha acabat amb aproximadament 870
passatgers menys que a l’anterior campanya, la del 2020,
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que va tancar amb 2.520
viatgers.
De fet, fonts de Quality
Travel ja van reconèixer a començaments del mes de febrer
passat que preveien comptar
amb menys clients a causa del
coronavirus. No obstant, van
assegurar també que tenien

MENYS VIATGERS

Uns 870 viatgers menys
que la campanya anterior,
malgrat que la firma ja
preveia un descens

“grans esperances de cara al
pròxim hivern”.

L’únic turoperador
Aquest és l’únic turoperador d’hivern que opera a
l’aeroport lleidatà, després
que la fallida de la multinacional britànica Thomas Cook
el 2019 deixés sense avions
Neilson i Jet2, que portaven
esquiadors britànics al Pirineu
des de Lleida. Per la seua part,
Air Nostrum ofereix tot l’any
el vol a Palma i a l’estiu va
recuperar les línies que uneixen Alguaire com Eivissa i
Menorca.

❘ LLEIDA ❘ L’aeroport d’Alguaire
llogarà tres hangars a empreses del sector aeronàutic durant
deu anys. Aeroports de Catalunya, propietària de les instal·lacions, ha obert la convocatòria
per adjudicar els dos edificis
inflables ja instal·lats al recinte
i terrenys on construir un tercer
hangar desmuntable. D’aquesta
manera, l’empresa pública de la
Generalitat pretén potenciar
els usos industrials d’aquesta
infraestructura.
Les bases de la convocatòria
estableixen preus a partir de
3,5 euros per metre quadrat al
mes pel lloguer d’aquests espais. El document estableix que
els hangars s’hauran de dedicar
a “activitats estrictament relacionades amb el sector aeronàutic o aeroespacial” i obren
també la porta a firmes dedicades a les aeronaus no tripulades
o drons. Els aspirants hauran
d’acreditar-ne la solvència,
amb un volum de negoci mínim
d’entre 224.000 i 960.000 euros
en algun dels últims tres anys
(vegeu les claus), i els adjudicataris hauran de comprometre’s
a estar-se als hangars un mínim
de cinc anys.
Un dels hangars inflables té
una superfície de 400 metres
quadrats, mentre que la de
l’altre és de 625. El fabricant,
l’empresa Buildair, els va instal·lar al principi per avaluar
el rendiment d’aquesta mena
d’edificis desmuntables i mostrar-los a possibles compradors.
Posteriorment han tingut altres

ELS ESPAIS

Hangar inflable més petit
❚ Té una superfície de 400 metres quadrats i el preu mínim
del lloguer és de 3,5 euros per
metre quadrat al mes més IVA.
Els interessats han d’acreditar
un volum de negoci d’almenys
224.000 euros en els últims tres
anys.

Hangar inflable més gran
❚ Té una superfície de 625 metres quadrats, el preu de sortida del lloguer és de 4 euros per
metre quadrat al mes més IVA.
Per llogar-lo s’ha d’acreditar un
volum de negoci d’un mínim de
400.000 euros en algun dels últims tres anys.

Parcel·la per a hangar

Els hangars inflables, a la dreta, al recinte de l’aeroport d’Alguaire.

SUPERFÍCIE

El recinte aeroportuari té
reservats més de 50.000
metres quadrats per
instal·lar hangars
usos. Abans d’aquests només es
va construir un hangar al recinte: el que acull el Reial Aeri
Club de Lleida des de la clausura anys enrere de l’aeròdrom
d’Alfés.

Pel que fa a la parcel·la,
compta amb una superfície
de 2.376 metres quadrats que
Aeroports condicionarà amb
una plataforma de formigó per
instal·lar-hi a sobre un tercer
hangar desmuntable. L’empresa
pública ja ha convocat el concurs per a aquestes obres, amb
un pressupost de licitació de
gairebé 150.000 euros. Per la
seua banda, l’adjudicatari haurà d’assumir el cost de construir
un hangar d’una planta i dos
mil metres quadrats de super-

fície. L’aeroport disposa actualment d’una reserva de terra
de 50.531 metres quadrats per
a la instal·lació d’hangars.
Al marge d’aquests edificis,
Alguaire combina els vols de
passatgers amb altres activitats, que van des de la formació de pilots i mecànics fins a
l’estacionament i desballestament d’avions. La Generalitat
vol utilitzar també les installacions per a llançaments de
satèl·lits i altres activitats del
sector aeroespacial.

❚ De 2.376 metres quadrats per
a un hangar desmuntable, amb
almenys 2.000 metres quadrats
i capacitat per a avions com un
Boeing 737 o un Airbus 320.
La instal·lació anirà a càrrec de
l’adjudicatari, que haurà de pagar 0,421 euros per metre quadrat al mes i un percentatge del
volum de negoci. El llindar de
solvència se situa en un volum
de negoci mínim de 960.000
euros en algun dels últims tres
anys.

Obres de la Generalitat
❚ Aeroports destinarà fins a
150.000 euros a condicionar la
parcel·la del tercer hangar amb
una plataforma de formigó.
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Més de la meitat de les operàries
de rampa d’Alguaire són dones
És poc freqüent en un sector encara
masculinitzat com el de l’aeroport
Alguaire
ANNA BERGA (ACN)
La feina a peu de pista als aeroports s’ha vist tradicionalment
com una feina exigent a nivell
físic i que, per aquest motiu, la
majoria de la gent l’associa als
homes. L’aeroport de Lleida-Alguaire, però, ha aconseguit una
rara avis en el sector que és que,
actualment, més de la meitat
dels operaris de rampa que hi ha
siguin dones. En concret, dels 11
treballadors, 6 són dones, és a dir
més del 54%.
Una part de les operàries han
entrat a treballar en el darrer any
i, les que ja treballaven a la part
de facturació, en aquests mesos “s’han animat” a sortir a la
pista. Algunes d’aquestes operàries van explicar a l’ACN que vo-

FOTO: ACN/ Quatre de les sis operàries de rampa que hi treballen

len “trencar barreres” de gènere
i desmitificar aquesta feina, que
asseguren que poden fer tant homes com dones. Els operaris de
rampa s’encarreguen de carregar
i descarregar els equipatges de les

bodegues dels avions, de conduir
les plataformes i vehicles portaequipatges, senyalitzar als pilots
on han d’aparcar i de falcar les aeronaus, entre altres funcions. És
una feina en la qual la presència
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de dones és força minoritària encara. Per aquest motiu, destaca
que l’aeroport de Lleida-Alguaire hagi aconseguit que la plantilla femenina que treballa a pista
superi la d’homes.
A aquest equilibri, però, s’hi ha
arribat en el darrer any, ja que al
febrer de l’any passat només hi
havia una dona treballant a pista.
Actualment en són 6 d’una plantilla d’11 persones. El cap dels
serveis de terra de l’aeroport lleidatà, Javier Reyes, va indicar que
no es tracta d’una equitat buscada, sinó que “va sorgir així” ja que
del personal que s’ha renovat “el
més capacitat han estat dones”.
Una de les operàries, Núria
Ambrós, va reconèixer que fins
que una de les companyes no es
“va animar” a passar a pista, les
altres no ho van fer perquè ho
veien com una feina “dura i amb
molta responsabilitat” tot i que,
passats els mesos, assegura que
és una feina que pot fer qualsevol
persona.
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