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INFORMACIÓ GENERAL*
∙ Horari Oficines de l’Ajuntament:
De 9:00 a 14:00 h. (de dilluns a divendres)
∙ Horari Arquitecte Tècnic Municipal:
Dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 14:00 h.
(Cita prèvia)
∙ Horari Arquitecte Municipal:
Dimecres de 10:00 a 14:00 h. (Cita prèvia)
∙ Horari Assistent Social:
Dilluns d’11:30 a 14:00 h. (Cita prèvia)
∙ Horari Biblioteca Municipal:
Horari d’hivern: Dimarts i dijous de 10:00 a
13:00 h.
De dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 h.
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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:
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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
El padrí Antonio va dedicar molts dels seus escrits a situacions i vivències quotidianes i a fets que ens preocupen a tots. Passen els anys i aquests problemes es repeteixen, cada cop són més propers, cal una veritable
reflexió i actuació. Us compartim aquets escrits.
MARIA LLOVERA OCAÑA

ELS INCENDIS
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

L’APAGADA
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

Cada cop hi ha menys pagesos
perquè dona poc cabal
creix la massa forestal
i els arbres són desatesos.

Per una qüestió d’amperis
està tot damunt davall
i amb un gran terrabastall
en ciutats de grans imperis.

Està eixut el sotabosc
cada cop hi ha menys conreus
i hi ha alguns galifardeus
dedicats a encendre el bosc.

Han fallat els positrons
i la llum els ha marxat
amb tanta electricitat
com tenen les grans nacions.

No sabem si estan sonats
o si obtenen algun guany
el cas és que com cada any
hi ha més arbres socarrats.

Han embogit les centrals
s’han parat els aeroports
i el merder que hi ha als transports
és d’aquells monumentals.

Alguns venen d’accidents
i molts altres d’imprudència
però amb quina contundència
tot és de color grisenc.

S’ha quedat tot a les fosques
no poden veure el futbol
ni tampoc bullir la col
ni els funciona el matamosques.

I quan plou fot un aiguat
que la terra no engoleix,
la vegetació no creix
i es veu tot molt més cremat.

Ves quina potineria,
no hi ha res que vagi amb bieles
ni tampoc no tenen veles
gasten alta enginyeria.

Hòstia tu! Quins estranys gatges
cal tenir al cel cosmonautes
el món ben ple d’internautes
i aviat no tindrem paisatges.

I segons el president
un arbre amb força motriu
n’ha estat el fatal motiu
d’aquest caos tant ingent.
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LA TEMPESTAD
M. GLÒRIA NADAL
Arrecia la tempestad;
los rayos y las centellas
cruzando la inmensidad
rasgan con brillantes huellas
la brumosa oscuridad.

El pasaje reza y grita:
¡Del virgen del Carmen bendita
ten piedad: sálvanos tú!
Barre una ola la cubierta
y arrebata la obra muerta
y ¡atado junto al timón
sigue el capitán alerta
guiando la embarcación!

Con el temporal que espanta,
lucha un buque en alta mar
¡Protégelo virgen santa!
Ya una ola lo levanta
le hunde y vuelve a levantar.

Cielos rojos vespertinos
deleite de los marinos.
cielos rojos mañaneros
mucho cuidado marineros.

La tripulación se agita
obrando con prontitud.

LAS DOS TUMBAS
M. GLÒRIA NADAL
¿Cuán honda, oh cielos, será,
dije: mi tumba mirando
que va tragando y tragando
cuanto nació y nacerá.

Más cuando dentro miré,
mis ojos en él no hallaron
ni un ser de los que me amaron
ni un ser de los que yo amé.

Y huyendo del vil rincón
donde al fin seré arrojado
los ojos metí espantado
dentro de mi corazón.

Si no hallo aquí una ilusión
y allí solo hallo el vacío,
¿cuál es más hondo, dios mío,
mi tumba o mi corazón?

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 18 de novembre de 2022.
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GENEALOGIA SOBRE ELS ARJÓ (II)
VICENT LLADONOSA GIRÓ
L’article del Cercavila anterior sobre el contracte entre
farmacèutics ens ha portat a estudiar la genealogia de
la família Arjó que va arrelar a Alguaire, tot i que també
troben gent d’aquesta família a Almenar. A l’estudi hi han
participat diferents persones de la família Arjó, tenim en
compte que un servidor també està afectat pel tema, ja
que el segon cognom de la meva mare era també Arjó
per part de la seva mare Maria Arjó Gonzàlez.
Abans de tot cal donar les gràcies a l’amic i collaborador del CERCAVILA, Pere Terrado per facilitar-nos
dades de la seva hemeroteca sobre aquest cognom.
Iniciem l’estudi per un Jaume Arjó, de professió Metge, i que va morir a Almenar.

Jaume Arjó (Metge)
Jaume Arjó sabem que era Metge a Almenar on va
morir el 17 de març de 1736.

Una germana de la Josepa, Francesca Montserrat
Albana, va signar els capítols matrimonials el 13 d’agost
de 1747 amb Josep Banyeres Giró de Cal Peretó.

Branca del Jaume Arjó Peña (Metge) i Palónia
Vidal
Consta que com el pare fa de Metge a Almenar on
va casar-se amb Palónia Vidal. Van tenir dos fills Jaume i
Bernarda Arjó Vidal, i aquesta consta casada a Saragossa.
Era germanastre per part del pare, de l’Apotecari
Francesc Arjó Morell.

Jaume Arjó Vidal (Apotecari)
Ens conste com Apotecari i nascut a Almenar. El seu
oncle era Francesc Arjó Morell, també Apotecari i germanastre del pare d’ell, Jaume Arjó Peña.

Va casar-se dues vegades amb Bernarda Peña i amb
Catalina Morell.

El Jaume Arjó Vidal va casar-se amb Francesca Gonzalez Nadal fent els Capítols Matrimonials el 13 d’octubre
de 1777.

Del matrimoni amb la Bernarda hem trobat a Jaume,
Antònia i Bernat Arjó Peña dels que tan sols tenim notícies del Jaume Arjó Peña que va ser metge com el pare.

Tot apunta que aquest Jaume Arjó Vidal pot ser l’Apotecari que fa la societat amb l’apotecari Usall, descrit en
el Cercavila anterior.

Del matrimoni amb la Catalina hem trobat un fill,
Francesc Arjó Morell, que ens consta com Apotecari.

També trobem que la Francesca Gonzalez Nadal
quedarà vídua i acabarà venent-se la farmàcia. Tornarà
a casar-se amb Antoni Torrelles Moran víudo de Vilanova
del Segrià,.

Branca del Francesc Arjó Morell (Apotecari)
L’Apotecari Francesc Arjó Morell va casar-se en primeres núpcies amb Teresa Llaurador, que era vídua d’un Vicent Usall, matrimoni aquest del que no ens consten fills.
Del Vicent Usall i la Teresa Llaurador ens consten dues
filles: L’Anna Maria i la Maria Teresa Usall Llaurador, que
van casar-se, respectivament, amb Josep Basi i amb Miquel Puiggrós, aquest últim natural de Calaf.
Trobem que l’Apotecari Francesc Arjó Morell els fa de
padrastre, i que en quedar viudo de la Teresa Llaurador,
es casarà per segon cop amb Josepa Montserrat Albana,
matrimoni del qual tampoc ens consten fills. Aquesta
Josepa quedarà vídua del Francesc i es tornarà a casar
amb Joan Brunat Vila, de professió Organista, fent els
capítols matrimonials l’u de novembre de 1777. El Joan
Brunat Vila sembla que era natural de Valls i també va
fer de Mestre de primeres lletres a Alguaire.

La filla del Jaume i la Maria, Maria Arjó Gonzalez
(mateix nom i cognoms que la meva padrina materna),
es casarà amb el fill anterior de l’Antoni Torres Moran.
Aquest casament creuat entre pares i fills evitava la dispersió del patrimoni de les dues famílies.

Bernarda Arjó Vidal
Tan sols sabem que es casada a Saragossa.

Josep Arjó Gonzalez
Fill del matrimoni anterior entre el Jaume Arjó Vidal i
la Francesca Gonzàlez Nadal.
Ens consta un germà d’ell de nom Jaume.
Va casar-se amb Josepa Polo Piñol natural de Boix i
van tenir tres fills: Josep, Francesc i Manuel Arjó Polo.
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Jaume Arjó Gonzalez
Va casar-se amb Maria Gonzalez.
En el Cercavila número 89. i en el tema «Els Giró»,
podem veure en una de les fotos a la Maria Arjó Gonzalez que era la meva padrina materna acompanyada
del seu fill Josep.
Sobre la família Arjó la meva cosina germana Maria
Giró Vilamajó m’ha proporcionat la foto adjunta a aquest

article on hi figura el matrimoni format per Francesc Arjó
Porqueres i Maria Gonzalez Cucurull amb els seus quatre
fills i quatre filles.
Amb la col·laboració de la Maria, el seu fill Joan Ballester Giró, els germans Anna i Jordi Arjó Vila, la Marta Arjó
Borrell, el Francesc Xavier Arjó Roma, el Faust Riu Oliva i
la Rosa Maria Arjó hem pogut completar els noms de la
foto. A tots ells el meu agraïment.

Família Arjó Gonzalez
(foto de Maria Pilar Giró Vilamajó)

Fila superior d’esquerra a dreta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manuel Arjó Gonzalez casat amb Elvira Gonzalez Solanes. Fills: Ramona, Manuel, Josep (Faust) i Jaume, Arjó Gonzalez.
Maria Arjó Gonzalez casada amb Sebastià Giró Sabaté. Fills: Sebastià, Ramona, Josep i Carme, Giró Arjó.
Vicent Arjó Gonzalez va marxar a Almacelles i va casar-se amb Teresa Prim Aldavert. Fills: Vicent (ferrer) i Francesc (fuster), Arjó Prim.
Dolors Arjó Gonzalez es va casar i quedar vídua sense fills tornant a la casa pairal.
Josep Arjó Gonzalez (sabater). Apareix al cens d’Almacelles de 1914, 1917 i 1919. Mor el 3 de novembre de 1919 a
Almacelles. Diu casat en segones núpcies amb Felisa Jusmet Mirada i sense descendència.
Pilar Arjó Gonzalez, soltera i coneguda com la tia Pilara. Ella va ser acollida pels meus pares i va morir a la casa d’aquests
al carrer del Pou, 10, avui derruïda.
Francesc Arjó Gonzalez (el més gran) casat amb Maria Domingo Gonzalez. Fill Francesc Arjó Domingo, pare del Francesc Xavier Arjó Roma.

Fila inferior d’esquerra a dreta:
8. Maria Antònia Gonzalez Cucurull (mare)
9. Concepció Arjó Gonzalez (la més petita) casada amb Joan Oliva Gonzalez. Fills Joan, Rosa i Antònia, Oliva Arjó.
10. Francesc Arjó Porqueres (pare)

La Maria Gonzalez Cucurull era filla de Francesc
Gonzalez Domingo i Teresa Cucurull Lladonosa, i neta
de Ramon Cucurull Clua que va ser mestre de primeres
lletres i secretari de l’ajuntament d’Alguaire. Podeu veure més informació d’ells a Cercaviles anteriors sobre els
Cucurull, una saga d’eclesiàstics.
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Adjunto amb aquest treball dos quadres genealògics
que poden facilitar la interpretació del text anterior.
En un futur treball podrem veure el testament de
l’apotecari Jaume Arjó Vidal casat amb Francesca Gonzalez Nadal que acabarà venent la farmàcia al quedar vídua.

91

7

RECORDEU…
LES JOVENTUTS LLIBERTÀRIES A ALGUAIRE
DURANT LA SEGONA REPÚBLICA
PILAR PELEGRÍ TERRADO
Les Joventuts Llibertàries, el que avui anomenaríem
el jovent de la CNT-FAI, foren l’organització juvenil més
important de Catalunya durant la 2a República i la Guerra Civil tant pel nombre d’afiliats com pel nombre de
federacions territorials. Fins l’inici de la Guerra de 1936
van dur a terme una gran tasca cultural amb la creació i
organització de biblioteques, la celebració de conferències, mítings, obertura de centres educatius per a persones
adultes arreu de Catalunya… En definitiva, el seu objectiu
era fer arribar la cultura a les classes populars, pagesos
i obrers, que havien hagut de deixar l’escola molt aviat
per posar-se a treballar, o fins i tot no hi havien pogut
assistir mai.
Durant la guerra, aquesta tasca de divulgació cultural
va continuar a la rereguarda, però a més s’hi afegí la collaboració amb el front de guerra, ajudant a recollir diners
i roba pels fronts de Madrid i Aragó, o fent-se voluntaris
dels hospitals de sang, també molts joves anarquistes
de més de 17 anys van anar voluntàriament primer a
les columnes de milicians (Durruti, Ascaso, Roja y Negra,
Tierra y Libertad…) i més tard, quan aquestes es van
dissoldre, van ingressar en diferents brigades i divisions
de l’Exèrcit Popular de la República (principalment a les
Divisions 24 i 26 ). Es tractava d’una joventut altament
motivada i convençuda que calia fer la revolució i guanyar
la guerra, per arribar a construir un món millor que el
que havien conegut.
Igual que la resta del moviment anarquista, van patir
primer la repressió que va seguir als Fets de maig de 1937
i un cop acabat el conflicte bèl·lic, la repressió franquista
que comportà l’exili exterior o interior, la presó, el silenci,
l’oblit forçós d’aquells temps…, per la qual cosa bona
part de la tasca feta durant aquells anys va quedar oculta
i tan sols últimament s’han publicat alguns treballs que
han permès recuperar-los, com la tesi doctoral de Sònia
Garangou (GARANGOU 2015).
Encara que la data de creació de les Joventuts Llibertàries és 1932, al Segrià la seva organització és posterior,
data que situaríem a la primavera de 1936 coincidint
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amb el Congrés de la CNT de Saragossa. Coneixem
que les d’Alguaire, es constituïren cap al 15 de maig
de 19361, fet que les situaria entre les pioneres del territori, juntament amb les d’Albatàrrec, Alfarràs, Seròs i
Lleida i també sabem que van tenir un paper força actiu
dins l’organització comarcal. Així ens ho confirma, per
exemple un article de l’alguairenc Jaume Lladonosa que
escriu al diari Solidaridad Obrera2, òrgan de premsa de la
CNT, «No podía faltar en Alguaire la organización juvenil,
esperanza floreciente del futuro. Y tenemos las Juventudes
Libertarias, cuya labor en pro de la cultura ha sido intensa
y se extiende cada día». I és que les Joventuts Llibertàries
neixen de la connexió entre escoles racionalistes, ateneus
i la formació de les primeres agrupacions anarquistes, que
al poble tenien ja uns quants anys d’experiència.3 Durant
la primavera de 1933 es va constituir el grup faista «Huracán libertario» amb l’objectiu de difondre l’ideal àcrata
i lluitar per l’adveniment del comunisme.4 El novembre
de 1933 arribava el mestre Piquer que va posar en marxa
l’«Escuela Racionalista Luz» i va donar conferències als
pobles de Rosselló, Torrefarrera i Almenar, tot això servia
per anar creant consciència entre el jovent alguairenc que
com hem dit acaba organitzant-se la primavera de 1936
en les Joventuts Llibertàries d’Alguaire.
L’1 d’agost de 1937 les Joventuts Llibertàries del
Segrià van celebrar a Lleida el Ple Comarcal de les Joventuts Llibertàries on hi va assistir una representació de
les delegacions de Puigverd de Lleida, Artesa de Lleida,
Alcarràs, Vilanova d’Alpicat, Torrefarrera, Llardecans,
Alfarràs, Almacelles, Gimenells, Granadella (informatiu),
Palau d’Anglesola, Seròs, Maials (informatiu), Alguaire

1 Tierra y Libertad, 15 de maig de 1936,“Nuevos cuadros de
propaganda y de lucha”, pàg. 3
2 Solidaridad Obrera, 8 d’octubre de 1937, “Alguaire en la
Vanguardia de la Revolución”. pàg. 7
3 Cercavila 83, juliol-setembre 2020, «Recordeu quan Alguaire
era anarquista», pàgs. 9-11
4 Tierra y Libertad, 16 de junio de 1933, «Nuevos Grupos.
Alguaire», pàg. 2

i Lleida. En aquest ple hi veiem reflectit aquest paper
impulsor que tenen les Joventuts alguairenques dins la
comarcal. Les Joventuts Llibertàries d’Alguaire havien
elaborat, anteriorment a l’Assemblea, una proposta de
creació d’una revista quinzenal, com a òrgan d’expressió
del jovent anarquista que es va tractar com a setè punt
de l’assemblea, així ho transcriu la revista Acracia:5
Séptimo punto: ¿Se cree conveniente la publicación de
una revista quincenal en nuestra comarca?
a) Posibilidades económicas.
b) Forma de llevarla a cabo
El Comité Comarcal aclara debidamente, manifestando que fué precisamente la delegación de Alguaire la que
propugnó por dicha revista, aunque manifiesta el Comité
Comarcal que esto lo querían haber llevado a cabo por
propia iniciativa.
Explica, además, el Comité Comarcal lo que en líneas
generales ha de ser la revista, en la que podrán colaborar
todos los jóvenes libertarios.
Gimenells, cree que si han de venir compañeros para
editar la revista, es preferible no hacerlo.
Alcarraz, está de acuerdo con que se edite dicha revista.
Alguaire, manifiesta que la revista ha de ser el portavoz
de la Comarca del Segriá, respecto a nuestro movimiento
juvenil, y poderla llevar rápidamente a la práctica.
Serós, acepta gustoso este punto del orden del día,
adhiriéndose a Alguaire.
Lérida está de acuerdo con lo expuesto, contribuyendo
con una cuota para sostener los gastos que ocasione.
Continúan manifestándose delegaciones en pro, adhiriéndose por completo todo el Pleno al sentir general de las
delegaciones citadas, excepto Mayals, que dice que la revista
no se podrá sostener en la comarca solamente
El Comité Comarcal aclara debidamente, después de lo
cual Mayals se da por satisfecho, coincidiendo en el sentir
de los demás. Después de las manifestaciones hechas sobre
este apartado por cada delegación y dar todos su conformidad, dejan esto en manos del Comité Comarcal, para que,
una vez formado el Comité intercomarcal, que ha de ser
rápidamente, se lleve a la práctica.
També en el punt 8 de l’assemblea, referit a la ma-

5 Acracia, 4 d’agost de 1937,“El pleno comarcal de Juventudes
Libertarias del Segriá”, pàg. 1

nera d’actuar respecte als elements pertorbadors del
moviment llibertari, donat el creixement en l’afiliació a
les Joventuts des de l’inici del conflicte, Alguaire té una
posició clara:
Octavo punto: Ante la labor nefasta y perturbadora que
por algunos elementos se viene realizando, entorpeciendo
la marcha de nuestro movimiento juvenil, ¿qué posición
debemos adoptar?
Comité Comarcal informa, alegando los motivos que
les había inducido el poner este punto en, el orden del día,
detallando que hay algunos elementos, sin saber de dónde
proceden, que están entorpeciendo la marcha ascendente
del movimiento juvenil.
…
Alguaire, dice que se ha de tener cuidado con los elementos: que se admiten en las Juventudes, pues es mejor
que sean pocos y que realicen buena labor y no que sean
muchos y lo lleven todo por mal camino.
I finalment, en el darrer punt el d’assumptes generals,
Alguaire s’ofereix a organitzar una excursió a l’embassament de Camarasa.
Noveno punto: Asuntos generales
Alguaire solicita del Comité Comarcal la realización de
una gira el domingo próximo a los pantanos de Camarasa,
a lo cual aclara el Comité Comarcal diciendo que se cuidará
de que se pueda llevar a efecto, remarcando a todas las
localidades de que si se puede organizar les avisará, para
que puedan asistir todas.
Malgrat aquesta bona predisposició a tirar endavant
l’organització juvenil, la marxa de la guerra dificultava
força aquest moviment i els joves d’Alguaire que estaven
implicats en les Joventuts Llibertàries van haver d’incorporar-se al front, quedant al poble sols els menors de
17 anys.
A partir d’abril de 1939, quan els joves que havien
lluitat en l’Exèrcit Republicà tornen al poble, l’acusació
d’haver estat afiliat a les Joventuts Llibertàries, sols aparèixer en els Consells de Guerra que se’ls incoa i això agreuja
la seva condemna. De la mateixa manera que apareix en
els informes negatius que elaboren les autoritats polítiques, sindicals i la guàrdia civil a l’hora de classificar els
soldats que han de marxar de nou a fer el servei militar
obligatori, per al que es va anomenar les quintes de la
guerra (Per ordre del 20 de desembre de 1939 van ser
cridats a realitzar el servei militar els reemplaçaments de
1936 a 1941, incorporant-se a files entre juny de 1940
i gener de 1942).
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És el cas de dos alguairencs, que identificarem com
Joan i Ramon. En el cas del Joan, en el seu expedient
nominatiu6, sense aportar cap prova es diu «siempre ha
hecho pública manifestación de sus ideas extremistas,
organizó las juventudes libertarias cuya presidencia ostentó…» i en consell de guerra sumaríssim se’l condemna
a 12 anys i un dia de reclusió temporal a la presó de
Balaguer per adhesió a la rebel·lió7. En el cas del Ramon8,
que en iniciar-se la guerra tenia 17 anys, en els informes
elaborats per les autoritats locals hi podem llegir: «resulta que dicho individuo antes de iniciarse el Glorioso
Movimiento se mostraba indiferente a toda ideología
política, no obstante al iniciarse el mismo se afilió a las
Juventudes Libertarias y mas tarde ingresó voluntario al
Ejército rojo; en la actualidad observa buena conducta»

6

Arxiu Històric de Lleida 260-17-T2-12956

7

Archivo Militar Tercero : Número de Causa 001342

8 Archivo General Militar de Guadalajara: BDST-Guadalajara: Caja
303748/ Expediente 116736

aquestes declaracions i el fet de tenir un germà pres, van
servir per considerar-lo com a soldat Desafecte al Règim
i fer-li viure una penosa i dura experiència de 6 anys per
diversos Batallons Disciplinaris de Treballadors.
Amb La Llei de Memòria Democràtica aprovada
aquest juliol, 47 anys després de la mort del dictador
Francisco Franco, el Congrés dels Diputats va declarar
il·legal la seva dictadura i nul·les les resolucions dictades
pels tribunals franquistes. Una Dictadura que tenia molt
clar que un dels seus objectius era acabar amb el moviment associatiu de la societat civil, fos del tipus que fos
per tal d’aconseguir una societat acrítica i sense iniciativa.
BIBLIOGRAFIA
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net/2445/104752
DD.AA. Memòria Llibertària. 100 anys de moviment
llibertari a Lleida, CGT, Lleida, 2011

ADQUISICIÓ D’UN RELLOTGE PER
A LA CASA DEL COMÚ D’ALGUAIRE
PERE TERRADO TERRADO
Amb el present, detallem el contracte de compra del
rellotge que els regidors d’Alguaire van fer fabricar per
a la Casa del Comú, l’any 1767 (ACN, FN, reg. 839, foli
108v).
El dia 27 de novembre de l’any 1767, davant del
notari d’Alguaire Vicent Ribé i Font, que donà fe, del
contracte, es van reunir les parts contractants del rellotge: d’una part el Comú d’Alguaire, en representació del
qual actuaren Faust Mateu i Josep Bach, com a regidors
d’aquell any de la Universitat de la Vila d’Alguaire –naturalment universitat es refereix al conjunt dels habitants de
la vila–, amb la intervenció i assistència del magnífic Josep
Banyeres i Giró, batlle, (el batlle tenia el tractament de
magnífic), de Jaume Albana, síndic procurador i de Josep
Nadal i Mor, síndic personer, tots de la vila d’Alguaire;
de l’altra part actuà Salvador Biscarri, mestre rellotger,
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de la vila de Montblanc, de l’arquebisbat de Tarragona.
També hi van assistir en qualitat de testimonis Josep Usall,
apotecari, i Andreu Bertran, fadrí, pagès, tots dos també
veïns d’Alguaire.
Pel que fa a la forma, suposem que es tractava d’un
rellotge de caixa alta, o llarga, o de peu, ja que com
veurem al contracte es parla de plantar-lo.
Els pactes que s’establiren foren sobre les característiques del rellotge, el termini d’execució, el preu i el
pagament i les garanties.
Primerament es va pactar el temps o termini d’execució, és a dir, de construcció i d’instal·lació del rellotge,
que havia de tenir enllestit el mestre rellotger, Salvador
Biscarri, en el termini de dos mesos i dotze dies comptadors del dia present en endavant. És ben estrany aquest
termini, sobretot els dotze dies. Si sumem a la data de

signatura aquest termini ens n’anem al dia 8-2-1768, data
que no sembla que tingués cap rellevància especial per
a l’estrena del rellotge, si més no, no la hi sabem trobar.
Sobre el tipus de com havia d’ésser el rellotge, es va
pactar que fos “bo i rebedor” –expressió genuïna de la
desafortunada expressió actual: ésser o no ésser alguna
cosa “de recibo” traduït per “de rebut”–, i que fos de la
mateixa forma, qualitat i circumstàncies que el rellotge
de la vila de Juneda. Això ens fa pensar que el Comú de
la vila de Juneda no devia de fer gaire temps que havia
adquirit un rellotge construït pel mateix rellotger i que
els regidors o altres persones d’Alguaire l’havien vist o
en tenien referències.
Per tal d’assegurar-ne la qualitat, els Regidors d’Alguaire es van reservar la facultat de fer visurar (examinar)
dit rellotge, i en cas que els visuradors, o sigui els inspectors o experts, el trobessin diferent, Salvador Biscarri
estaria obligat a fer-ne un altre de nou i a plantar-lo. El
fet, que parlin de plantar-lo implica que es tractava d’un
rellotge de peu.
La garantia de funcionament del rellotge es va establir
per un període de dos anys comptadors des del dia en
què es plantés el rellotge en endavant. En el cas d’haver
de fer efectiva la garantia perquè s’espatllés el rellotge,
la reparació aniria a càrrec de Salvador Biscarri, però les
despeses de trasllat anirien a càrrec del Comú d’Alguaire,
és a dir, que els Regidors tenien l’obligació de fer anar
a buscar Salvador Biscarri a Montblanc per portar-lo a
Alguaire, fer-li la manutenció i tornar-lo a casa seva, cada
vegada que s’espatllés el rellotge i s’hagués de desplaçar
durant els dos anys de garantia. Igualment en el cas que
s’hagués de transportar el rellotge al taller del constructor, Salvador Biscarri, els ports també anirien a càrrec dels
regidors, és a dir, del Comú de la vila d’Alguaire.
El preu del rellotge fou establert en cent seixanta
lliures barceloneses, import que els regidors del Comú
de la Vila en nom de la Universitat d’Alguaire, es van
comprometre pagar i portar els diners dins de la casa de
Salvador Biscarri, o del seu procurador, sempre que el
domicili fos situat dins del present Principat de Catalunya,
a risc i perill dels regidors i sense dilació ni excusa.
Com acabem de veure amb el preu o valor del rellotge no s’hi jugava, assegurant-se el constructor del
rellotge que rebria a casa seva els diners sense el risc
d’haver d’endur-se’ls per camins encara força perillosos
en aquell temps.
Amb tot, es van fixar els següents terminis de pagament: vint lliures s’havien de pagar al moment de quedar
instal·lat el rellotge, o, a canvi d’aquestes, un rellotge,

que suposem que era de sobretaula, que tenien a la Casa
del Comú, però no sabem si era del Comú o era un que
els havia deixat Salvador Biscarri fins que fos acabat de
fabricar el de peu. Amb tot, possiblement era si no l’únic
un dels pocs rellotges que en aquell moment hi havia
a la vila, llevat dels de sol, és clar. Altres seixanta lliures
més, s’establí que s’havien de pagar el dia 20-5-1768. I
les vuitanta lliures restants s’havien de pagar fraccionades en dos lliuraments anuals iguals de quaranta lliures
cadascun, el primer el dia 20-5-1769 i el segon i darrer
el dia 20-5-1770.
Per fer-nos una idea del valor que tenien en aquell
temps les 160 lliures del preu del rellotge, hem trobat
un parell d’exemples que ens en poden il·lustrar. El dia
23-8-1767 Llorenç Martínez va vendre a Joan Pellisser,
ambdós pagesos d’Alguaire, una peça de terra de rec de
3 jornals situada a la partida de Cruells pel preu de 166
lliures 13 sous i 4 diners (ACN FN reg. 839, f., 55v). I el
dia 1-9-1767 Josep París va vendre a Anastasi Lladonosa,
ambdós pagesos d’Alguaire, una peça de terra, també
de rec, situada a la partida dels Estanys pel preu de 326
lliures, 13 sous i 4 diners (ACN FN reg. 839, f., 55v).
En garantia del pagament els regidors obligaren tots
els béns, rèdits i emoluments de la Universitat d’Alguaire
i els béns mobles i immobles haguts i per haver, a més,
s’haurien de fer càrrec de totes les despeses produïdes
per la reclamació dels diners, incloses les despeses de
notaris, procuradors, advocats, escrivents i nuncis jurats.
Finalment acaben els contractants lloant els pactes
establerts i detallant les garanties legals aplicables en
cas d’incompliment d’alguna de les dues parts i sotmetent-se si escaigués a les disposicions legals vigents,
que s’enumeren, i renunciant a qualsevol llei i dret que
els pogués afavorir, i renunciant també per pacte al seu
propi fur, si el tinguessin.
Signaren l’escriptura amb la seva pròpia mà Salvador
Biscarri, Faust Mateu, regidor, i Jaume Albana, síndic procurador. En nom i per voluntat de Josep Bach, regidor,
de Josep Banyeres, batlle, i de Josep Nadal i Mor, síndic
personer, que manifestaren no saber escriure, signà l’esmentat testimoni Josep Usall, apotecari.
Per acabar mencionarem que els anys de l’adquisició
d’aquest rellotge la vila d’Alguaire gaudia d’una gran puixança, especialment econòmica, ja que ensems s’estava
construint, en aquella època, per una banda l’edifici de la
nova església parroquial i per altra banda, l’any 1774 es
va signar la contracta de construcció de l’aleshores nova
Casa de la Vila, que era l’anterior a l’actualment ampliada.
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TALLER DE PERCUSSIÓ
PLA EDUCATIU D’ENTORN
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Aquest estiu, dins el Pla Educatiu d’entorn, diversos
nois i noies d’Alguaire han participat en el taller de percussió. Tant el propis alumnes, els pares i el professor
Jordi Miralles van destacar la qualitat dels aprenentatges

i el bon ambient entre lúdic i educatiu que van gaudir
durant aquestes dates. L’Escola de música municipal,
gestionada per l’Intèrpret, van gestionar l’activitat que
un any més ha estat un èxit.

PEREGRINACIÓ A BUXANDA
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

El dia 24 de juliol, després de tres anys sense poder
realitzar la peregrinació al nostre patró Sant Faust, veïns
i veïnes d’Alguaire, arribats amb autocar o amb vehicle
propi, ens vam poder retrobar amb els amics de Buxanda. Els assistents van poder contemplar el cos incorrupte
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del nostre Sant i participar en la processó oficiada per
mossèn Carlos i mossèn Xavier. Gràcies a La Junta d’Agermanament d’Alguaire amb Buxanda, es van realitzar les
tradicionals ofrenes a Sant Faust.
Malauradament, la font d’Acin estava seca, pel que

no es va poder fer la tradicional parada en aquesta font.
Més de 80 persones vam gaudir d’un molt bon dinar.
Per finalitzar l’acte i com és tradició els dos consistoris es
van fer una ofrena commemorativa, el nostre Ajuntament
va oferir un selló fet per un mestre Artesa de Verdú, on
els dos escuts i una bonica inscripció li donava un caire
tradicional i solemne.

91

13

CAMPANYA ARQUEOLÒGICA MONESTIR
SANTJOANISTA D’ALGUAIRE 2022
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Aquest any 2022, hem continuat treballant en la zona
arqueològica del monestir i castell d’Alguaire. Seguint
les dates que tenim conveniades, juntament amb la
Universitat de Barcelona, el mes de juliol es va realitzar
la segona campanya d’excavacions, l’arqueòleg Walter
Alegria i la professora Maria Soler van guiar una desena
d’estudiants arribats de diverses parts dels països catalans,
tots ells estudiants del grau d’arqueologia a la Universitat
de Barcelona.
Gràcies a la prospecció feta amb georadar, una tècnica
innovadora finançada per la Generalitat de Catalunya,
hem pogut treballar amb molta més seguretat sobre el
terreny, aproximant-nos cada cop més a noves línies
d’excavació que ens permetran continuar treballant en
altres parts del recinte.
Aquesta campanya s’ha treballat en la descoberta
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de diferents elements decoratius, aquestes troballes ens
permeten visualitzar de manera aproximativa la gran
magnitud i rellevància del monument, ja que els treballs
duts a terme a les columnes i parts arquitectòniques
denoten que es tractava, com sempre hem dit, d’un
monument molt important i remarcable dins el territori
Català i per proximitat de tot l’Aragó.
Pròximament, tan aviat ens atorguin diferents subvencions que tenim demanades, haurem de treballar
per tal que les restes arquitectòniques descobertes, es
puguin protegir “in situ”. La pedra en què està construït
el monument i els pas dels anys podrien fer malbé molt
aviat tot el que es va descobrint.
Maria Soler i Walter Alegria, destaquen per la seva
simplicitat a l’hora d’explicar als vilatans tant les diferents
troballes com a partir d’aquestes, la vida cultural i social

que tenien les habitants del monestir en les diferents
etapes. Voldria donar-los públicament les gràcies una
vegada més per fer tan fàcil aquesta part tan rellevant

dins la meva àrea municipal. Participar en aquest projecte
és un orgull que voldria que compartissin tots els veïns i
veïnes del nostre poble.
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ACTIVITATS DEL PLA EDUCATIU
ENTORN DE L’ALT SEGRIÀ (PEE AS)
PILAR SERRA I TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

El Pla Educatiu d’Entorn de l’Alt Segrià PEE AS te
l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat
fomentant la cohesió social i l’ús de la llengua catalana.
Hi estan implicats el Departament d’Ensenyament
amb l’escola Pinyana d’Alfarràs, l’escola d’Almenar i
l’escola Teresa Bergadà d’Alguaire, juntament amb
l’Ajuntament d’Alfarràs, la Paeria d’Almenar i l’Ajuntament d’Alguaire.
En aquest article mostrem el recull d’activitats que
s’han realitzat a Alguaire:

Taller de música
A càrrec de l’escola de música l’Intèrpret, amb el títol
“L’Estiu amb música és millor”. Es va treballar percussió,
batucada i producció de música electrònica.

Curs de natació
Activitat per aprendre a nedar de la mà del Club
Natació Almenar.
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Taller de ràdio piscines
Impartit pel locutor d’EMUN ràdio Jordi Poch on els
va ensenyar les tasques d’un periodista i a organitzar tots
els apartats d’un programa de ràdio.

Casal d’estiu
A càrrec de Petits Genis, amb activitats lúdiques i
divertides.
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ALGUAIRE PER LA IGUALTAT
PILAR SERRA I TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

A l’ajuntament d’Alguaire, en l’àmbit de les polítiques
d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere
i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI,
ha dut a terme el projecte “Alguaire per la igualtat, any
2022”.
Dins aquest projecte una de les actuacions promogudes ha estat lliurar un llibre relatiu a aquestes temàtiques
per a cada alumne de l’escola Teresa Bergadà i se n’ha
Educació Infantil 3 anys
Educació Infantil 4 anys
Educació Infantil 5 anys
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè
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Els contes anaven acompanyats d’un punt de llibre
amb el lema “Llegim en igualtat” que també podreu
trobar a la biblioteca.
Els contes que es van escollir són:

Les princeses també es tiren pets
Neneta i xicotot
Mare robot
La princesa paperina
Les nines són per a les nenes
Dones extraordinàries que van canviar el món
Inventores i els seus invents
Fem equip! La Sara i les golejadores 1
L’impermeable de l’Aurora

D’aquesta manera contribuirem a la construcció d’una
societat basada en el respecte i els drets humans.
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deixat també un exemplar de cadascun per la biblioteca
del centre. I s’ha fet entrega dels mateixos contes a la
Biblioteca Municipal Josep Lladonosa i Pujol per a què
tothom hi pugui accedir i demanar en préstec.

Permetran parlar tant a l’escola com en família de
termes com:

- Igualtat: Totes les persones han de poder tenir els mateixos drets, recursos, llibertats, oportunitats i protecció legal.
- Desigualtat: La desigualtat social es produeix quan hi ha persones que viuen en condicions pitjors que d’altres,
cosa que crea situacions d’injustícia. Normalment les pateixen les persones més vulnerables.
- Diversitat: Persones diferents que componen la nostra societat. Malgrat les nostres diferències, tothom ha de ser
respectat i acceptat.
- Llibertat: Capacitat que tenim d’actuar segons el nostre propi criteri o voluntat: decidir per nosaltres mateixes i
mateixos en les diferents situacions de la vida.
- Les sigles LGTBI: Fan referència a les lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. Es refereixen a l’orientació i la
identitat sexual d’un grup de persones, com també als seus drets i llibertats.
- Violència de gènere: Qualsevol acte que produeixi el patiment físic, sexual i/o psicològic d’una dona, i que sigui
comès per un home contra la seva víctima pel sol fet de ser una dona.
- … entre d’altres.
El desenvolupament de les polítiques de gènere a
Espanya i a Catalunya s’ha centrat des dels inicis, a partir
de la dècada dels anys 80, a abordar la supressió de les
discriminacions de les quals les dones són protagonistes.
Des de l’ajuntament d’Alguaire, mitjançant la Regidoria d’Igualtat es pretén integrar tant la perspectiva
d’identitat de gènere com d’orientació sexual i afectiva,
vetllant per un treball transversal i intersectorial que
permeti avançar cap a la igualtat entre totes les persones.
Aquest abordatge és complex ja que requereix d’una
profunda transformació social, cultural i política. Una
transformació que cal abordar des de tots i cadascun
dels departaments i serveis de l’ajuntament així com des
de cadascuna de les persones que conformem aquesta
societat, per això és importantíssim educar als nostres
infants en aquest sentit ja que seran els futurs ciutadans
del nostre poble.
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DISCURS 11 DE SETEMBRE
Regidores/dors, jutgessa de pau, veïns i veïnes que
ens heu volgut acompanyar.
L’any passat començava aquest acte dient: “el 2021
continua essent un any marcat pels efectes de la pandèmia”. En aquest moment podem dir que la Covid-19
comença a ser una malaltia més amb la que haurem de
conviure i que aquesta diada es podrà celebrar amb la
màxima normalitat, sempre amb la prudència necessària
per totes aquelles persones que són vulnerables i que cal
protegir acuradament.
Avui, dia important com el que més, la “Festa Nacional de Catalunya”, des de fa anys més reivindicativa que
festiva. Per tenir consciència de com passa el temps, us
faig un breu recordatori d’algunes diades emblemàtiques:
penseu que avui fa 45 anys de la 1a gran manifestació a
Catalunya, va ser el 1977 i el lema era “Llibertat, amnistia
i estatut d’autonomia”. En fa 12, al 2010 de la sentència
del Tribunal Constitucional que retallava l’Estatut del
2006. En fa 10, el 2012, de la primera gran manifestació
amb el lema: “Catalunya nou estat europeu”. I ja en fa
5, el 2017, dels atemptats a la Rambla de Barcelona i
a Cambrils i del referèndum de l’1 d’Octubre, fets pels
quals de manera injusta alguns dirigents del nostre país
van acabar a la presó i altres a l’exili.
Com podem constatar el temps passa i sembla que
estem al mateix lloc si no pitjor. Durant aquest anys els
catalans hem manifestat de forma reiterada la nostra
voluntat de ser un país lliure i independent; ha quedat
ben palès en totes les grans manifestacions fetes des del
2012, només aturades els dos darrers anys per la pandèmia. Avui trobem a faltar una màxima que ens ha donat
molta força durant aquest temps, la unitat d’acció entre
les forces polítiques independentistes, l’ANC, Òmnium
Cultural i la ciutadania; aquesta unitat, el anar tots a la
una, empenyent en la mateixa direcció amb un objectiu
clar, aconseguir la independència. Tal i com va passar
durant la Consulta del 9N del 2014, les eleccions del 27
d’octubre del 2015, o el Referèndum de l’1 d’Octubre
del 2017.
Com he dit altres vegades, hem treballat molt per
arribar on som i hem avançat quan ho hem fet plegats,
amb objectius clars i compartits, deixant de banda els
interessos partidistes del tot legítims; però que potser
ara s’haurien de deixar al costat en benefici de l’interès
de la majoria de catalans que volem assolir un estat
independent. Quan siguem aquí ja posarem sobre la
taula els diferents programes electorals i que la ciuta-
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dania decideixi qui ha d’acabar governant aquest país,
però abans treballem tots junts i a la una per arribar a la
independència. De totes maneres en parlem molt però
crec que ningú te clar com fer-ho per arribar-hi, aquell
full de ruta que ens hi hauria de dur crec que l’hem
perdut tos plegats.
Per altra banda, tot i que les relacions amb el govern
central han millorat, sobretot en el to i la forma, falta que
les converses de la taula de diàleg acabin donant el fruit
esperat. També vull manifestar que no, no és igual qui
governi a Madrid, si no aquesta taula no s’hauria fet mai,
com manifesten alguns dirigents del PP i no diguem ja els
de Vox. Segur que avui podem constatar que els avenços
que s’han produït són petits, però esperem que més aviat
que tard puguem arribar a l’acord de fer un referèndum
pactat, amb validesa jurídica aquí i al ulls d’Europa.
Aquests anys han estat molt durs per a la ciutadania i
pels polítics independentistes, que han patit l’empresonament o l’exili, a la vegada una sentència vergonyosa
que no s’aguanta per enlloc que esperem els tribunals
europeus acabin revertint, tal com ha fet el Comitè de
Drets Humans de l’ONU, on diu clarament que s’han
violat els drets polítics dels parlamentaris catalans.
Altre cop som aquí a la plaça, al costat del monument
a Josep Lladonosa i Pujol, no sé pas que en diria l’il·lustre
historiador de tot el que hem viscut aquest darrers anys…
del que segur estaria content que l’11 de Setembre poguéssim celebrar-lo de la manera més festiva del mon,
com un nou país independent, solidari i inclusiu en el que
tothom hi ha de tenir cabuda, per viure millor.
Aquesta tarda i després de dos anys de pandèmia,
es torna a fer una manifestació a Barcelona, esperem
que sigui multitudinària i com sempre hi predomini la
tolerància i el civisme que ens ha caracteritzat sempre.
Us animo a participar en els actes que considereu més
oportuns, que ho fem amb esperit obert i convençuts
del que volem. El camí no ha estat ni serà fàcil, però no
podem defallir, la perseverança i la tenacitat són una
virtut dels catalans. De ben segur la majoria dels que
som aquí estem a favor de l’acord social per l’Amnistia i
l’Autodeterminació, entre tots fem-ho possible.
Espero que tinguem una molt bona Diada.
VISCA CATALUNYA! VISCA CATALUNYA LLIURE!
L’alcalde
Antoni Perea i Hervera

ACTE DE PROCLAMACIÓ DEL
PUBILLATGE 2022-2023 I PARTICIPACIÓ
PUBILLATGE 2021-2022 ALS ACTES DE
SETEMBRE I FESTA MAJOR
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT I CARME CAMBRAY
REGIDORIA DE PROTOCOL

La Festa Major és un dels actes més lluïts de l’any, i
dins la programació d’aquestes festes tenim els actes on
hi assisteix el nostre pubillatge.

bre la Diada nacional de Catalunya, amb els parlaments
institucionals i actuació d’havaneres amb “La petita
havana”, i després la Festa de la Mare de Déu del Merli.

El passat divendres dia 23 de setembre, va tenir lloc
l’acte de Proclamació del Pubillatge 2022-23 i el Pregó
de Festa Major a càrrec del Sr. Jaume Puy Llorens.

També la inauguració de la Fira de la Figa 2022 a
càrrec del Sr. Joan Gòdia i Tresànchez. Director General
d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
Lliurament premi “Fulla de Figuera” als Figaires d’Alguaire, pel seu compromís amb el territori i el producte. Lliurament del premi “Figa d’Alguaire” al Sr. Josep Lladonosa
Amperi, propietari de la Fonda del Nastasi.

En aquest acte les Dames d’Honor, Pubilles, Cabalers i
Hereus de l’any 2021-2022 donaven el relleu al nou pubillatge 2022-23, però sempre conservant les seves bandes
i faixins, que els han permès representar el nostre poble.
Contents de participar en tots els actes realitzats durant
l’any i amb el record de les experiències viscudes i que
els ha permès participar en actes d’altres indrets i fer germanor amb nens i nenes del món del pubillatge i també,
poder-se intercanviar els pins i escuts dels pobles visitats.

Per part de l’Ajuntament, només donar-los les gràcies per ser un pubillatge tan participatiu i per la vostra
dedicació, per representar-nos amb la vostra alegria i
espontaneïtat. L’agraïment per participar de tots els actes

Abans de passar el relleu, el pubillatge 2021-22 han
participat dels seus últims actes, com el dia 11 de Setem-
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festius, culturals, litúrgics, socials i esportius. Esperem en
guardeu un bon record.

locals, així com també podreu conèixer d’altres pobles
amb la seva cultura i les seves tradicions.

Donar la benvinguda a les Dames d’Honor, Pubilles,
Cabalers i Hereus entrants, els quals heu acceptat la banda
i el faixí amb el llegat de representar la nostra llengua, els
nostres costums, les nostres tradicions, els nostres valors,
la nostra cultura i, sobretot, representar el nostre poble.

Agrair al Sr. Jaume Puy Llorens per acceptar ser el
pregoner de la Festa Major 2022. Fill adoptiu d’Alguaire.
Catedràtic de Química a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària i llicenciat en física i química per la UB.
Professor des de 1986 al Departament de Química de
l’ETSEA i actual rector de la Universitat de Lleida. Destaquem la seva implicació i contribució en el camp de la
investigació en l’àmbit docent i de recerca.

Durant aquestes festes ja heu participat de diferents
actes festius, litúrgics i esportius, i ho heu fet amb molta
il·lusió. Esperem tingueu un any ple de noves experiències

PRESENTACIÓ EQUIPS ESCOLA DE
FUTBOL PINYANA – PINYANA FC
JOAN JORDI GIRÓ I FILELLA
REGIDORIA D’ESPORTS
L’Escola de Futbol Pinyana va presentar el passat divendres 30 de setembre al Municipal de la Vinya d’Almenar als 16 equips de futbol base de la present temporada
2022-2023. L’Escola té els equips Babies, 3 Prebenjamins,
3 Benjamins, 2 Alevins, 2 Infantils, 2 Cadets, 1 Juvenil,
1 Aleví-Infantil Femení i un equip Cadet-Juvenil Femení.
Es va presentar també el recent equip creat amateur, el
Pinyana FC.
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Més de 600 persones van assistir a l’acte de presentació dels equips. També hi eren presents els representants
dels ajuntaments d’Alguaire, Almenar i Alfarràs amb els
quals l’Escola hi té conveni.
En la temporada 22/23 s’ha aconseguit una xifra
històrica de futbolistes, amb un total de 220 jugadors i
jugadores.

FIRA DE LA FIGA
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Aquest any 2022 hem pogut celebrar la Fira la Figa
amb el format i l’àmplia participació que ens precedia.
Per una banda, hem tingut activitats relacionades amb
el món gastronòmic i lúdic, i per altra agrícola, realçant
el producte que dona nom al certamen.
Tant a dins com a fora del poliesportiu els dos dies van
estar vibrants amb molta afluència de públic. El tret de
sortida d’aquesta edició el va donar Joan Gòdia, Director
General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia. En tot moment es va remarcar la importància de
donar al nostre producte la qualificació d’IGP.

La darrera jornada es va fer entrega de la Figa d’honor
al Sr. Pepito Lladonosa, fill d’Alguaire i que tantes vegades
havia participat en la fira oferint tasts gastronòmics. Les
fulles de figuera es van atorgar a dos joves productors,
l’Hèctor Ribert i Genís Bordes, ambdós representen el
futur del cultiu de les figueres a Alguaire
Moltes associacions locals van reunir-se mostrant
amb els seus estants respectius una mostra de les seves
activitats. Com a part central de la fira, i com no podia
ser d’altra manera, una àmplia representació de tots els
productors donava la benvinguda als visitants.
91
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ALGUAIRE

ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA
Durant el mes de maig vam seguir amb les sessions
d’hores del conte per als més petits de la casa. “Qui no té
nas?” va ser el títol de la història a càrrec de la narradora
Mon Mas. En Tito, el pallasso del Graaan Circ Xic, perd
el seu nas, nasset, nassiró i no el troba al sarró! Comença

així la seva aventura botiga rere botiga en busca del nas
perdut. Turu-rut! Viatjarà, viatjarà i qui sap si el trobarà!
Un públic molt atent i participatiu que va riure molt i
s’ho va passar d’allò més bé!

Al juny va venir la Marta “La Flaps” per narrar-nos el
conte “La Flor de colors”. Aquest cop, l’hora del conte
estava dirigida a les famílies amb infants fins als 3 anys.
En aquesta narració van sortir, animals, plantes, cançons
populars i instruments musicals. De cop i volta, un dia,
va deixar de ploure al bosc i els infants d’Alguaire van
acompanyar a la Marta durant la història per buscar la
solució!
El 10 de juny vam tenir la presentació del llibre
“Neures de pa sucat amb oli” de la
Josepa Sopeña. Ens va acompanyar
l’Anna Salvia, directora de la Biblioteca
Ramon Berenguer IV d’Almenar. L’Anna
va exposar la trajectòria professional de
la Josepa, i ens va llegir un tros d’un
dels capítols de l’obra. Seguidament, la
Josepa va agafar la paraula per descriure
91
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la seva obra. Neures de pa sucat amb oli és un recull de
relats independents, ambientats en la vida quotidiana
dels protagonistes, amb les neures com a condicionants.
Els personatges de cada capítol tenen alguna dèria,
conscient o no, que les duu a comportar-se de forma
neuròtica i/o ridícula a ulls dels altres, i que arrossega als
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protagonistes a un final inesperat. Relats plens d’ironia i
humor que et faran somriure en acabar la lectura.
Si us heu quedat amb les ganes de llegir la novel·la,
poseu-vos en contacte amb la Biblioteca!
Durant l’agost la Biblioteca s’ha traslladat les tardes
del dilluns i dimecres a les Piscines municipals d’Alguaire

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Grup de lectura d’adults
Durant aquest any el grup de lectura d’adults de la
Biblioteca ha seguit reunint-se una vegada al mes per
compartir les lectures proposades. És una alegria que el
grup de lectura segueixi any rere any, i voldríem agrair a
tots/es els i les participants per continuar aquest viatge,
sumant lectures, opinions, coneixements, experiències i
moments compartits en que la lectura ens uneix.
Tot seguit, us detallem les lectures que hem comentat
durant aquest curs. Des de fa uns anys, a les sessions
realitzem el termòmetre; cada participant puntua l’obra
escollida i fem una mitja de puntuació. Hem seguit amb
la tradició, i trobareu anotat al costat del títol la mitjana
de puntuació segons els participants del grup de lectura.
Nosaltres en la nit de Kent Haruf (Angle Editorial,
2017) 7,2
Història d’amor entre dues persones que es necessiten, a qui els cal
la mútua companyia, l’escalf... Dues
persones solitàries que han trobat un
punt de suport emocional en l’altre.
Els protagonistes hauran de conviure
amb les incomprensions i prejudicis
del seu entorn. Una novel·la que ens
deixa amb el missatge que mai és
tard per tenir una segona oportunitat.
La dona del quimono blanc, de Ana Johns (Columna
Edicions, 2020) 8,5
Novel·la històrica que ens endinsa
en dues línies temporals. La primera
en el Japó de 1957; Naoko veu que
no li queda més remei que casar-se
amb el fill d’un amic del seu pare
per mantenir la posició social de la
família, però la protagonista està
enamorada d’un mariner americà,
que la seva família no acceptarà. I la
segona línia temporal, ens trobarem
amb la Tori als Estats Units que descobrirà una carta que
canviarà la seva vida. Una història commovedora, amb
uns personatges femenins forts i valents que hauran de
lluitar com puguin per sobreviure.

atmosfera pertorbadora, ens miren,
com les històries i els personatges.
Personatges que es miren als ulls, o
que no són capaços de fer-ho, que
s’oculten per veure’s, per explicar-se,
per callar les seves consciències...
Nenúfares negros de Cassegrain i Duval (Norma
Editorial, 2020) 6,6
Adaptació al còmic de la novel·la
policíaca Nymphéas noirs, de Michel
Bussi. Nenúfares negros és un thriller
sobre un assassinat entorn l’univers
de Monet. El tema central; l’amor;
l’amor pur per l’art, l’amor platònic, l’amor foll, la gelosia... i en
segon terme l’art; ens endinsem
en l’impressionisme i els magnífics
dibuixos de Cassegrain amb un final sorprenent.

Trobada amb l’autor David Marín per comentar
la seva obra Appletown (Pagès editors, 2020)
El 15 de juny ens va acompanyar l’autor David Marín
per compartir amb els participants del grup de lectura les
impressions sobre “Appletown”, la seva darrera novel·la.
Aquesta sessió va ser possible gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb
l’atorgament de la subvenció per fomentar el contacte
entre els lectors i els autors.
Appletown, el barri dels lleidatans
de Nova York, torna a ser perillós. La
lluita entre els dos clans mafiosos rivals, els Torra i els Vidal, s’ha agreujat.
El detectiu Johnny Pelegrí va deixar el
barri fa temps, però rebrà un encàrrec
que no podrà rebutjar i que el portarà
de nou als carrerons foscos d’Appletown, on els gàngsters parlen amb
accent lleidatà, el jazz es barreja amb els garrotins i la
vida d’un home val el mateix que un plat de caragols a la
llauna. I a Lleida, l’aparició d’un cadàver al canal Segarra-

Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré (Proa
Editorial, 2017) 7,5
Jaume Cabré ens presenta un recull d’històries independents amb un tema present; el costat fosc de la condició humana. Els ulls de la portada ja ens porten a una
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Garrigues el dia de la seva inauguració i l’arribada d’una
misteriosa poetessa del grup dels Irrefrenables canviaran

Apunta’t a la nova temporada
del grup de lectura!
Si t’agrada llegir, inscriu-te a la nova temporada del
grup de lectura. Escollim un llibre i posem en comú les
nostres impressions i comentaris un dimecres al mes.
Gratuït i obert a tothom. Per formar-ne part, informate’n presencialment a la Biblioteca, per telèfon 973
756 816 o al correu electrònic: biblioteca@alguaire.cat
Durant aquest nou curs engeguem un nou grup de
lectura juvenil. Si tens curiositat per saber més sobre
les trobades… anima’t i posa’t en contacte amb la
Biblioteca!
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la vida del jove Marcel Riera, cronista de comarques del
diari pobre de la ciutat i indecís aspirant a novel·lista.

ENTITATS I ASSOCIACIONS
ASSOCIACIÓ DE JOVES D’ALGUAIRE
ALÍCIA LLARÀS LARRÈGULA
L’Associació de Joves d’Alguaire, el passat 23 d’abril
i amb motiu de la diada de Sant Jordi va realitzar un
intercanvi de llibres “bookcrossing” i venda solidària de
roses a la plaça de l’Església. Tot i la pluja que ens va
sorprendre a primera hora del matí, va ser una jornada
molt profitosa.
Des d’aquí volem agrair a tots els vilatans, que per
sort fórem molts, que van dipositar el seu granet de sorra

per contribuir amb l’organització “Save The Children”,
d’ajuda a tots els nens i nenes que patien, i malauradament encara pateixen les conseqüències del conflicte
bèl·lic a Ucraïna. L’import total recaptat va ser de 600
euros, destinats, tal com es desprèn del rebut bancari,
íntegrament a la causa anunciada.
Novament moltíssimes gràcies a tothom.
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LLAR DE JUBILATS
JOAN BANYERES I CATEURA
JUNTA DE LA LLAR DE JUBILATS
El dia 24 de juliol vam celebrar Sant Jaume amb
xocolatada i vàrem inaugurar la temporada de ball a la
fresca. Durant aquest estiu vam fer cada diumenge ball
a la fresca a la terrassa del bar de la llar de jubilats.

A l’octubre començarà nou curs amb activitats com
gimnàstica, informàtica i tallers de viure en salut. Per
a més informació pregunteu en horari d’oficina: els
dimarts, dimecres i dijous de 10 a 12 del matí a la Casa
Sociocultural d’Alguaire.
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Alguairencs en ruta direcció París

32

91

ENTITATS I ASSOCIACIONS

ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ
En aquesta edició de la revista us fem avinent una col·laboració de la psicòloga d’Alguaire JUDIT BAÑERES JIMÈNEZ.

JUDIT BAÑERES JIMÉNEZ
La Judit ens aporta un article sobre l’adolescència, que pot ser molt útil per a les famílies que tenen fills que es
troben en aquesta etapa de la vida.
Gràcies Judit per la teva col·laboració i molta sort en el teu futur professional i personal.

L’ADOLESCÈNCIA
L’adolescència és un període clau de transició que
ens acompanya des de la infància fins a l’inici de la vida
adulta. En aquesta etapa madurativa s’experimenten
múltiples canvis biològics, cognitius i físics que, posteriorment, suposaran transformacions cognitives, canvis de
personalitat, alteracions en la inhibició i/o desinhibició,
conflictivitat, etc. A més, en aquesta etapa l’adolescent
ha de fer front a nous reptes socials dins de la família,
grup d’iguals, centre educatiu, etc. fet que la converteix
en un període de feblesa per qui s’hi troba, atès que hi
ha una gran sensibilitat psicològica.

Freqüentment, observem i donem més valor i rellevància als canvis físics, ja que són els més visibles. Aquest
fet ens pot portar a l’error de pensar que el nen o la
nena es converteix en el noi o la noia i alhora creiem
que el canvi és sinònim de més fortalesa física i, conseqüentment, mental. Doncs bé, certament aquesta etapa
pot considerar-se una de les més vulnerables o difícils
que experimentarem al llarg de la nostra vida i que,
en aquest cas, la fortalesa física és sinònim de feblesa
psicològica. Evidentment, no tot és negatiu, també és
una fase molt positiva pel creixement, tant mental com
físic, i és una etapa de noves oportunitats, ja que hi ha
91

33

ENTITATS I ASSOCIACIONS
un fort increment de les capacitats intel·lectuals i un gran
desenvolupament cognitiu.
Paral·lelament, tots aquests canvis físics, psicològics,
socioculturals, ambientals i cognitius en tan poc temps
i sense estar-ne preparats, fan que en l’adolescència
s’augmenti la probabilitat de desenvolupar per primer
cop o en major freqüència símptomes i/o trastorns
psicològics com ara l’ansietat i la depressió, trastorns
de la conducta alimentària (més freqüents en noies) i
comportaments com ara el consum de substàncies i les
conductes antinormatives, que solen ser més freqüents
en el sexe masculí. A més, si a totes aquestes exigències
se sumen altres factors com ara els canvis ambientals
estressants (separació de pares, mort d’éssers estimats) o
altres problemes (escassa supervisió, baix control), encara
s’incrementa més el risc d’aparició de psicopatologies.
Per tant, els adolescents es veuen obligats a buscar
estratègies d’afrontament per, posteriorment, poder
definir i consolidar la seva identitat, autonomia i èxit
personal i social, és per això que es converteix en una fase
important per aconseguir comportaments saludables,
que disminueixin el risc i previnguin el desenvolupament
de trastorns mentals durant la mateixa adolescència i/o
en el transcurs de l’adultesa.
Com s’ha esmentat anteriorment, l’adolescent es troba en un moment de feblesa mental que sovint dificulta la
cerca d’aquestes estratègies útils i adaptatives. Per aquest
motiu i fent una reflexió des de la comprensió i l’empatia,
s’esmentaran un seguit de propostes i consells, tant per
a l’adolescent com per a les persones de l’entorn, per tal
de facilitar aquest afrontament adaptatiu:
1. Paciència i calma
Sovint l’adolescent pot experimentar emocions, com
la por i la tristesa, i sentiments de rebuig cap a ell mateix
i cap als altres, sobretot cap als familiars més propers que
tracten d’ajudar-lo. En aquestes situacions, cal recordar-se
que el noi o la noia necessiten paciència i calma, estan
confosos, amb baixa autoestima i seguretat, fins i tot,
poden posar-se agressius, però en tot moment cal mostrar un suport incondicional i empatia, ja que aquestes
conductes, no són més que la somatització d’aquesta
por i estrès al canvi.
2. Escolta activa i respecte
Cal respectar els seus silencis i aïllaments. Les persones
som éssers sociables per naturalesa, però també necessitem la nostra intimitat per poder escoltar-nos, pensar i
entendre’ns. Igualment, podem facilitar la comunicació
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respectant i donant valor als moments en què lliurement escullen parlar, escoltant activament i, sobretot,
sense jutjar ni invalidar les seves emocions, pensaments
i sentiments.
3. Responsabilitat i educació
Tota llibertat implica responsabilitat, és a dir, l’adolescent pot adquirir noves funcions, ja que s’han incrementat les seves capacitats i el grau de maduresa. Aquest fet
promourà la seva autonomia, però aquesta llibertat no
implica descontrol. L’adolescència és una bona etapa per
potenciar les seves fortaleses, però sobretot per fomentar
uns bons valors que, posteriorment, ajudaran a definir
la seva identitat.
4. Pensament i raonament crític
Com s’ha esmentat anteriorment, el canvi físic és més
ràpid i visible que el mental, per tant, tot i que pugui
semblar molt més adult la seva capacitat per prendre
decisions i actuar amb lògica i responsabilitat, madura
de forma progressiva i sovint lenta. En conseqüència,
cal potenciar el pensament i el raonament crític, però
sempre amb una guia que l’ajudi a desenvolupar millor
les estratègies intel·lectuals necessàries de l’etapa adulta,
sense oblidar el respecte als seus pensaments i les seves
opinions i entenent que la paraula guiar no significar
imposar.
5. Desconnexió i promoció de la salut
Durant aquesta etapa és molt important pel desenvolupament i els canvis, cuidar l’alimentació i els hàbits
saludables, el descans, realitzar exercici físic, la desconnexió, el temps lliure, etc.
6. Psicoeducació sobre l’entorn
En aquestes edats se sol produir el primer contacte
amb l’alcohol i/o les drogues, a més, també se solen experimentar les primeres relacions sentimentals i/o sexuals
i poden aparèixer els primers problemes d’addiccions a
les substàncies, a les tecnologies, a les xarxes socials i els
trastorns alimentaris, entre molts altres. En els últims anys,
s’ha vist que la ignorància o l’evitació a parlar-ne per ser
vistos com a tabús, no ha estat la millor solució per prevenir futurs problemes lleus o greus. Per tant, potser seria
més adient promoure una bona psicoeducació sobre la
realitat en la qual vivim sense pors ni tabús, sinó parlant
des de la sinceritat i l’experiència, esmentant els pros i
contres i obrint els braços al diàleg i la confiança per tal
de facilitar la cerca d’ajuda a futurs dubtes o “problemes”
que puguin trobar-se en la seva realitat.

ENTITATS I ASSOCIACIONS
CORAL GINESTELL
CURS 21-22
Una vegada finalitzat el curs 21-22 de la Coral Ginestell és hora de fer balanç de tot plegat. És per això que avui
volem mostrar al nostre poble el recull d’activitats realitzades al llarg d’aquest curs.
La pandèmia com en la majoria d’entitats i persones en general no ens ho ha posat fàcil, però, tot i els entrebancs,
hem pogut tirar endavant la coral.
El primer trimestre prometia fort, primer amb la celebració de la castanyada entre cants i castanyes que, la Rosa
Brugulat, ens va coure i vam poder compartir plegats.

Tot seguit, vam preparar de valent el repertori de Nadal. Les nostres directores amb molta il·lusió es van engrescar
a participar en el pessebre vinent del 19 de desembre, tot posant-hi els cants de la coral i convidant a tothom que
hi volgués a participar. També, el grup de petits i mitjans van poder picar ben fort a la soca, la qale alguna cosa els
fa caure any rere any.
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Al febrer va venir el carnaval i, tal com diu la dita,
per carnaval tot s’hi val! Així que la Laura, la directora
dels cantaires més petits ens va preparar una sessió
especial on hi vam poder anar disfressats/des.
El dia 8 maig els més petits de la coral van tenir el
privilegi de participar al “Juguem Cantant” a Agramunt, on hi van participar un centenar de cantaires
de 4 a 7 anys oferint un concert comú al Teatre de
la mateixa població. Aquesta trobada s’organitza
des del SCIC, el Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya, entitat de la qual formem part des de fa
molts anys.
Com veieu en les imatges no sols hi vam cantar
sinó que també vam participar en activitats de lleure
i jocs tradicionals.
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El 28 maig, coincidint amb la fira d’Alguaire, vam tenir l’honor
de cantar al 5è certament del pubillatge comarcal del Segrià
que es va celebrar al nostre poble. Va estar un acte emotiu i al
qual ens va encantar poder-hi participar.

El 6 de juny a les 19.00 h va tenir lloc l’esperat concert de fi
de curs, el qual portàvem dos cursos sense poder-lo realitzar i
que esperàvem amb grans expectatives i il·lusió.
Que bonic tornar-nos a trobar tot sentint els cants que amb
tantes ganes han preparat les nostres directores, la Laura López i
l’Agnès Sellés. Un concert amb un repertori de cançons de casa
i amb sorpreses especials que ens tenien preparades els més
menuts de la coral.
Un acte que ens va omplir d’alegria i també d’alguna llàgrima,
ja que la Laura, la nostra directora de petits i mitjans ha estat mare
durant el mes juliol i això ha fet que ella iniciï una nova i bonica
etapa, però que malauradament, almenys per un temps, no podrà
continuar dirigint la coral. Aprofitant aquest punt volem agrair-li tot el seu esforç i dedicació que ha posat any rere
any des del 2015. Ens ha deixat la seva essència i una gran petjada als nostres cantaires. I és que la Laura sempre ens
ho ha posat tot tan fàcil! Volem agrair-li de cor i dir-li que a la Coral Ginestell l’espera amb els braços oberts. Aquí
Alguaire hi té una gran família.
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En acabar el concert, vam fer un
refrigeri per a tots els assistents.
Una altra de les activitats en què la
coral d’adultes participa és el cicle de
concerts del Segrià Corals, organitzada pel Consell Comarcal del Segrià.
Aquest any 2022 es ret homenatge
a l’obra del Cançoner Popular de
Catalunya en el centenari de la seva
creació i segons calendari, la nostra
coral hi participarà el dia 23 d’octubre a Alguaire i el 13 de novembre a
Soses. Doncs ja ho veieu, malgrat les
dificultats en què estàvem immersos, hem pogut anar omplint la motxilla de cants i aventures.
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Arribat a aquest punt i abans de
finalitzar aquest escrit volem donar
les gràcies a totes les persones que fan
que la coral continuï endavant. Als i les
cantaires que en formen part, a totes les
famílies que creuen en ella (gràcies per la
paciència i la confiança que dipositeu en
la coral), a les nostres meravelloses directores perquè sempre estan disposades a
tot i més, al nostre pianista Marc Magrí
que ens acompanya amb el seu piano a
tots els actes, a l’Ajuntament d’Alguaire pel seu suport com a entitat i per
comptar amb nosaltres, a tota la gent
que ens acompanya als concerts i les
cantades i a la junta de la coral Ginestell
la Rosa Brugulat, la Montse Gonzàlez, la
Mireia Montserrat, la Montse Oliva i, jo
mateixa, la Úrsula Olmo. Com ja sabeu darrere de cada entitat hi ha moltes tasques que no es veuen i tots hi posem
molt d’esforç i temps personal que cal agrair de cor. Moltes gràcies.
Esperem que aquest nou curs puguem continuar cantant i gaudint de la música com es mereix. Us animem a
formar part de la coral. Per qualsevol informació podeu escriure un correu a ginestellcoral@gmail.com
US HI ESPEREM!

CALÇA’T LES BOTES
SALVADOR ESPINET

Aquest Estiu els caminadors i corredors d’Alguaire
han estat molt actius en les diferents sortides I activitats
proposades des de la junta de l’Associació de caminadors
i corredors “Lo makot”.
El 26 d´abril, dia calorós vam organitzar una ruta
molt agraïda enmig de bosc, aigües cristal·lines i una
gran flora i fauna. Ruta amb sortida del pàrquing del
poble de Gabasa, es una zona seca que deixa veure
aquest barranc com un oasi enmig del clima desèrtic
de la Llitera, el barranc consta de passarel·les i diversos
bancs i taules de pícnic, és un camí senyalitzat que ens
porta de Peralta de la Sal a l’embassament del Molí del
Tuc, passant prop d’un petit estany i la cascada de Tosca
que alimenta la font del Clot Ull, va ésser una excursió

de 5 Km. d’un parell d’hores de durada, que va finalitzar
amb un pícnic i refrigeri ofert per l’associació a tots els
participants a la ruta.
Durant el mes de juliol, l’associació conjuntament
amb l’ajuntament i el grup cent peus que gestiona les
piscines, hem organitzat diverses sortides tots els dijous
a la nit per l’entorn d’Alguaire on hem descobert nous
camins i senders que tenim en el nostre poble. Gracies
a tots per la vostra participació.
El 10 de juliol vam organitzar una ascensió al Lac
Redon, estany d’origen glacial situat a la capçalera de
la Noguera Ribagorçana. Vam iniciar la ruta de l’Espitau
de Vielha, situat a la boca sud del túnel de Vielha i ens
vam endinsar per la Vall de Conangles per profunditzar
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del massís de la Maladeta, ruta completa i recomanable
amb la famosa cresta que uneix els dos pics coneguda
com el pas de cavall i arriba fins el tuc de Culebres, durant l’ascensió es podien observar les diferents vistes del
Pic Aragüells, Pic Aneto i la successió dels diferents llacs
com el Negre, Redó i Chelat, que ens ofereix aquesta
ruta fins arribar al cim.
Aprofitem per recordar a tots els socis i poble en general que encara tenim a disposició les tovalloles d’aquest
estiu de l’associació, els interessats en adquirir-les es poden posar amb contacte amb el Salvador (686455730)
o bé la Sílvia (669793939), o adquirir-les a l’estand de
la fira de la figa d’aquest any 2022 i animen a tothom a
participar en les diferents activitats organitzades.
Gràcies a tots els socis i amics que participeu en les
diferents propostes saludables que organitzem des de
l’associació i us animem a continuar.
SALUT I CAMES!

en els boscos de la ribera de Conangles, la ruta de 9 Km
amb un desnivell de 500 metres ens guia per una forta
pendent d’una zona de constant ziga-zaga a través del
Port de Rius i ens permet observar les cascades i riuets
formats en el camí fins arribar al Lac Redon i gaudir d’un
agradable i fresquet bany en aquestes aigües gelades i
cristal·lines en un dia tan calorós, on vam poder contemplar la panoràmica i entorn de Molières, Salenques i el
cim de Conangles mentre dinàvem de pícnic en la seva
vall junt al llac, després d’agafar forces vam continuar
refent el camí fins tornar al punt de sortida.
Per culminar amb les rutes d’estiu, vam preparar el
nostre primer 3.000 amb l’ajut d’experts en el tema.
És una ruta de 12 Km amb un desnivell de 1.000 m
positius però de les
mes assequibles –que
requereix un bon estat
de forma física– de
tot el Pirineu. El 21
d’agost vam calçar-nos
les botes per coronar
el Pic de Vallibierna,
aquesta ruta ascendeix
a dos “tres mils”que
ens ofereixen unes vistes immillorables dels
vessants meridionals
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CLUB ESPORTIU ALGUAIRE: UN
SOMNI FET REALITAT
La temporada 21/22, marcarà un punt d’inflexió, en
la història del club esportiu més representatiu de la nostra
localitat, ja que després de molt esforç en els darrers anys,
els verds van veure recompensada la seva perseverança,
amb el desitjat ascens a Segona Catalana (ara mateix la
categoria més alta del futbol lleidatà).
L’Alguaire va basar el seu èxit en el gran inici de lliga
que va fer, assolint la victòria als onze primers partits de
lliga. Això li va permetre gestionar els punts d’avantatge,
i veure com setmana rere setmana el gran objectiu era
més a prop. I va arribar el gran dia: diumenge quinze
de maig. L’Alguaire rebia a un Municipal ple de gom a

gom (segurament la millor entrada de tota la seva història) la visita del que va ser el seu gran rival en la lluita
per l’ascens i, en aquell moment, el segon classificat: el
Puigvertenc. Els verds estaven obligats a guanyar, per
aconseguir el doble propòsit: quedar campions de lliga,
i aconseguir l’ascens de categoria, i els homes dirigits per
Roger de Mesa, no van fallar. En van tenir prou amb un
gol de Carlos Fraile, tot just començar la segona part,
per segellar els tres punts que necessitava. Amb el xiulet
de l’àrbitre, marcant el final del partit, es va desfermar
la lògica alegria entre jugadors i seguidors, que van envair el camp per celebrar la fita obtinguda. La jornada
va acabar amb una sorollosa rua pel poble, per celebrar
la fita. Poques setmanes després,
tota la família del club es va desplaçar a l’Ajuntament, on davant
les autoritats locals (encapçalades
per l’alcalde Sr. Antonio Perea),
vam oferir el doble èxit a la nostra
localitat.
Ara toca treballar i preparar-nos al màxim pel repte de
lluitar a la màxima categoria del
nostre futbol. Una categoria que
ens demana una exigència molt
superior a la que estàvem fins ara.
Ho sabem i per això treballem al
màxim per poder lluir el nom del
nostre club i del nostre poble pels
millors camps de futbol de les
nostres comarques!
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CLUB PATÍ ALGUAIRE
TECNIFICACIONS
Els dies 23 de gener i el 3 d’abril, el CP Alguaire va organitzar unes jornades de tecnificacions amb un entrenador
especialitzat en Solo Dance que encara està en actiu competint que es diu Kilian Gomis. Els nostres patinadors i patinadores, van poder gaudir d’unes sessions d’entrenament molt productives.
A més a més, els dies 19 i 20 de febrer, la federació de Lleida va organitzar unes jornades de tecnificacions amb
diferents tècnics d’àmbit català. Estava dirigit a patinadors i patinadores dels nivells del 5 al 11. Una de les jornades
es va realitzar al pavelló d’Alguaire.

CARNAVAL I ROLLERDISCO
El 25 de febrer els nostres patinadors i patinadores van venir disfressats a l’entrenament i després de 2 anys sense
poder celebrar-la, el 10 de juny, vam poder fer la ROLLERDISCO!!
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TERRITORIAL I CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
GRUPS XOU
El 13 de març es va celebrar al pavelló 11 de setembre
de Lleida, el campionat Territorial de grups Xou on el nostre
club hi va participar en la modalitat de grups xou petit amb
la coreografia “BATTLESHIP” obtenint la 2a posició. Aquesta
medalla de plata els va donar classificació per poder participar al campionat de Catalunya de grups xou, celebrat el
dia 3 d’abril a Granollers.

OPENS NIVELLS 1, 2, 3 i 4
Els patinadors i patinadores dels nivells 1 al 4 del nostre club, han anat
a competir als diversos campionats que la federació de Lleida ha organitzat
durant la temporada. Aquests han estat:
• Open promoció a Tèrmens el dia 19 de març, a destacar els 3 ors
aconseguits per Ivet Seuma (N2 infantil), Irina Moix (N2 alevi) i Carla
Muñoz (N1 prebenjami), plata per Alba Forcada (N2 benjami) i els 3
bronzes de la Bruna Ramon (N2 infantil), Iona Camarasa (N2 alevi) i
Bruna Pubill (N1 alevi).
• Open promoció a Tèrmens el dia 12 d’abril, a destacar els 3 ors aconseguits per Bruna Pubill (N1 alevi), Ares Sopena (N1 benjami) i Carla
Muñoz (N1 prebenjami), plata per Alba Forcada (N2 benjami) i Blanca
Baradat (N1 benjami) i el bronze de Tuixent Farré (N2 benjami).
• Open promoció a Bell-lloc d’Urgell el dia 16 de maig, a destacar els 2
ors aconseguits per Ivet Seuma (N2 infantil), Irina Moix (N2 alevi), les
2 plates aconseguides per Bruna Ramon (N2 infantil) i Carla Muñoz
(N1 prebenjami) i els 3 bronzes de l’Alba Forcada (N2 benjami), Iona
Camarasa (N2 alevi) i Bruna Pubill (N1 alevi).
• Open promoció a Bellcaire el dia 18 de juny, a destacar els 3 ors aconseguits per Ivet Seuma (N2 infantil), Alba Forcada (N2 benjami) i Carla
Muñoz (N1 prebenjami), les dos plates per Ares Sopena (N1 benjami)
i Irina Moix (N2 alevi) i els 4 bronzes de l’Ares Colomina (N3 alevi),
Berta Ramon (N2 benjami), Lucia Montes (N1 benjami) i Bruna Pubill
(N1 alevi).

OPENS NIVELLS 5, 6 i 7
Els patinadors i patinadores dels nivells 5 al 6 del nostre club, han anat
a competir als diversos campionats que la federació de Lleida ha organitzat
durant la temporada. Aquests han estat:
• Open formació a Tèrmens el dia 13 d’abril, a destacar els 3 ors aconseguits per Gemma Cugota (N7 júnior), Marta Villasante (N6 juvenil) i
Noa Gonzalez (N6 infantil) i les dos plates
per Abril Roure (N7 juvenil) i Arlet Roure
(N7 infantil).
• Open formació a Juneda el dia 24 i 25
abril, a destacar els 2 ors aconseguits
per Gemma Cugota (N7 júnior) i Marta
Villasante (N6 juvenil).
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• Open formació a Tremp els dies 28 i 29 de maig, a destacar els 2 ors aconseguits per Gemma Cugota (N7 júnior)
i Marta Villasante (N6 juvenil) i el bronze aconseguit per Emma Duque (N6 júnior).

OPENS NIVELLS 8, 9 i 10
Els patinadors i patinadores dels nivells 8 al 10 del nostre club, han anat a competir als diversos campionats que
la federació de Lleida ha organitzat durant la temporada, un dels quals s’ha celebrat al pavelló d’Alguaire on hi van
participar entre els dos dies més de 200 patinadors i patinadores de tot Catalunya. Aquests campionats han estat:
• Open avançat a Alguaire els dies 9 i 10 abril, a destacar l’or aconseguit per Ariadna Foix (N9 juvenil) i el bronze
aconseguit per Nerea Vives (N10 júnior).

• Open avançat a Lleida els dies 25 i 26
de juny, a destacar l’or d’Ona Jové (N9
cadet), les dos plates d’Ariadna Foix (N9
juvenil) i Clàudia Sánchez (N8 júnior) i
el bronze de Nerea Vives (N10 júnior).

CAMPIONATS NIVELL 11
Les 2 patinadores del nivell 11 del nostre
club, han anat a competir als diversos campionats que la federació Catalana ha organitzat. Aquests campionats han estat:
• Open curts nivell 11 a Lleida els dies 26 de març.
• Open curts nivell 11 a Santa Margarida de Montbui el dia 22 de maig.
• Territorial benjamí, aleví i infantil a Lleida els dies 25 i 26 de juny, a destacar la classificació tant de la Júlia Hortet
com de la Mariona Hortet per participar al Campionat de Catalunya en obtenir els mínims necessaris.
• Campionat de Catalunya benjamí, aleví i infantil celebrat a Banyoles els dies 29, 30 i 31 de juliol.

ENTRENAMENTS SETMANA SANTA
Durant els dies 11, 12 i 13 d’abril des del club i pels nostres patinadors i patinadores vam realitzar uns entrenaments/tecnificacions amb la Nàdia Alsinet (tècnica de patins i solo dance), Sandra Valls (ballarina del Dancescape i
psicòloga), Jordi Picó (activitats esportives) i Clàudia Lladonosa (entrenadora del CP Alguaire).
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Aquests 3 dies es va treballar la tècnica de patinatge (salts i piruetes), l’apartat dels components, flexibilitat, coordinació, ball, etc.

ENTRENAMENTS D’ESTIU JULIOL
Com cada any abans de la pandèmia el club organitzava unes estades d’estiu durant les 5 setmanes de juliol,
aquest any, enlloc d’estades s’ha organitzat uns entrenaments durant els matins on es treballava amb diferents tècnics
i monitors. Es va comptar amb la presència de:
• SANDRA VALLS (ballarina del Dancescape i Psicòloga)
• JÚLIA GÒDIA (gimnàstica rítmica)
• NADIA ALSINET (tècnica de patinatge i solo dance)
• MANUEL BOZA (tècnic de Solo dance)
• CLÀUDIA LLADONOSA (tècnica del CP Alguaire)

Després de la parada de l’agost, iniciem nova temporada el 29 d’agost amb moltes ganes de seguir portant el
nom d’Alguaire per tot Catalunya. A més a més, a partir de l’octubre donarem inici, una altra vegada, a l’activitat de
patinatge per adults també anomenats MÀSTERS!
Els dies 5 i 9 de setembre el club farà portes obertes per tots aquells nens i nenes que es vulguin iniciar en el món
del patinatge artístic. Els horaris d’aquests dos dies són de 17h a 18h al Casal d’Alguaire. Us animem a tots i a totes
venir a provar aquest esport!
Si voleu més informació sobre el Club Pati Alguaire us podeu adreçar via correu electrònic a: clubpatialguaire@
gmail.com o seguir-nos a través d’instagram a @cpalguaire
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ASSOCIACIÓ
MAKOT
ROCK
L’associació Makot Rock vol agrair a totes
les persones presents al nostre darrer concert,
l’Axutameu Rock, el passat mes d’agost. La flama
del rock al nostre poble segueix ben viva, així
que us animem a venir als propers concerts que
organitzarem: El vermut de la Festa Major d’Alguaire i el dia 15 d’octubre a l’Esbart Bell Camp,
on tindrà lloc el Makot Fest, el nostre festival per
excel·lència.

AMICS DE LA SARDANA
Dia Universal de la Sardana
El dia 19 de juny a les 12:00, a la Plaça la Sardana, ens
hem unit a la celebració del dia Universal de la Sardana.
Enguany la sardana escollida per aquesta celebració ha
estat Montjoliu del mestre Manuel Oltra. La tria d’aquesta
obra s’emmarca en l’efemèride dels 100 anys del seu
naixement.
El manifest escrit en aquesta ocasió pel compositor
de sardanes, Josep Maria Serracant i Clermont, destaca
la «pàtria sonora» que suposa la sardana i la cobla:
«Tenim una joia musical! Una joia que mereix, sens dubte, una difusió molt més extensa. Des del sardanisme fem
que no ens manqui proporcionar el recolzament entusiasta
vers la música amb cobla i els seus compositors i intèrprets.
Fem que aquesta cura nostra s’adreci vers totes les vessants

relacionades, especialment la pedagogia musical i la difusió
en un món que treballa amb unes eines noves».

Al juliol, Sardanes a les places
Després d’aquests dos anys en què les activitats sardanistes, com moltes altres activitats culturals i socials,
han estat aturades, hem volgut recuperar les ballades a
les places a l’estiu.
Vam començar a la plaça de l’Església i hem recorregut la plaça del Merli, la del Portal, la Mata de Pinyana i,
per acabar, el darrer dijous de juliol al carrer Calvari. Els
dijous d’agost hem continuat ballant a la Plaça la Sardana.
Els veïns i veïnes de cada un dels llocs en què ens hem
trobat ens han acollit molt bé i hem pogut gaudir d’unes
vetllades molt animades, tant pel nombre d’assistents com
també per l’ambient festiu que hem pogut compartir.
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21 de juliol de 2022,
Sardanes a la Mata
de Pinyana.

A L’OCTUBRE INICI DELS
CURSOS DE SARDANES
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Els divendres a les 21.00 h al Casal
Apunta-t’hi!
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ASSOCIACIÓ DIABLES D’ALGUAIRE
ALÍCIA LLARÀS LARRÈGULA

FIGA-FOC
El dia 3 de setembre de 2022, una simple guspira va encendre la nostra Figa-Foc, apagant moltes il·lusions, moltes
hores compartides i les ganes de poder passejar el nom d’Alguaire més enllà de les nostres terres. La Figa-Foc ens
havia acompanyat a França en reiterades ocasions, a Buxanda-Santa Cruz de Campezo, a l’Aragó i per tot el territori
català. Havia servit també, perquè nens i nenes d’Alguaire li regalessin el seu xumet.
A tots nosaltres ens ha sabut molt greu, però afortunadament els danys només foren materials i ningú va prendre
mal; tot allò material sempre és recuperable.
Tot i això, igual que l’au fènix, espera ressorgir i tornar a il·luminar places i carrers dins i fora de Catalunya.
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RACÓ DE CUINA
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Aquest trimestre us proposem un menú amb ingredients de temporada.

Aquest és un pintxo força refrescant i saludable, que contrasta amb altres de més greixosos i calòrics.

Entrant
Preparació: 25 minuts
Dificultat: Fàcil
Ingredients:
12 llesquetes de barra de quart tallades
a gruix de pintxo
12 anxoves en salmorra
1 ceba blanca
1 pebrot verd
2 pebrots del piquillo
Oli
Sal
Preparació:
Primer comencem traient les anxoves del pot i passeu-les per aigua freda fins que no els quedin restes de
sal. Les anxoves en salmorra s’han de dessalar una estona.
En aquest cas deixeu-les en remull 20 minuts. Després,
escorreu-les i traieu-los les moques i l’espina. Si es desfan
en dos filets és igual. Deixeu-les amanides en un plat amb

un raig d’oli. Mentrestant, trinxeu ben petita la ceba i el
pebrot verd. Barregeu-ho amb els pebrots del piquillo de
llauna, igualment trinxats, i amaniu-ho amb un polsim
de sal i oli. Repartiu-ho entre les llesquetes i, al damunt,
col·loqueu-hi dos filets d’anxova.
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Els espinacs tenen molts beneficis per a l’organisme. Són rics en vitamines A, C, E i K com en àcid fòlic (B9)
Primer plat
Preparació: 15 minuts
Dificultat: Fàcil
Ingredients per a 4 persones:
900 g d’espinacs frescos
2 alls
30 g de panses
4 dàtils

4 orellanes
2 trossos de bacallà dessalat
Sal
Oli d’oliva
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Preparació:
Primer de tot, renteu i eixugueu bé els espinacs. Seguidament, cou els espinacs 2 minuts en aigua salada,
escorreu-los i reserveu-los. Pela i pica finament els alls i
trosseja les orellanes i els dàtils.
Sofregiu un parell de minuts els alls, afegiu-hi les panses, les orellanes i els dàtils i saltegeu-ho dos minuts més.
Esmicoleu el bacallà i afegiu-lo a la paella per cuinar-lo
1 minut. Per emplatar, podeu utilitzar un motlle/cèrcol
de cuina per presentar el plat. Alterneu capes d’espinacs,
ascles de bacallà i les fruites dessecades.
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Podeu reduir només el vinagre, queda una salsa dolça molt bona.

Segon plat
Preparació: 40 minuts
Dificultat: Mitja
Ingredients:
8 costelles de llom de porc
1/2 cullerada de comí
1/2 cullerada de pebre vermell
1 cullerada d’herbes provinçals
1 branqueta de farigola
8 patates
2 cullerades de mantega
1 tasseta de nata líquida per cuinar
100 mil de vinagre balsàmic
50 ml de vi dolç
Oli, sal i pebre
Preparació:
Pela les patates, renta-les, talla-les a daus i cou-les
durant uns 20 minuts en abundant aigua amb sal.
Escorre-les, passa-les pel passa purés quan encara estiguin
calentes i reserva el puré. Aboca el vinagre i el vi en un
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cassó i deixa que redueixin a foc mitjà uns 15 min, fins
que la barreja espesseixi; mantingues la reducció calenta,
en un cassó al bany maria. Poseu les costelles en una
safata de forn, salpebreu-les, condimenteu-les amb les

espècies i les herbes provençals i ruixeu-les amb 2 cullerades d’oli. Cuina-les sota el grill del forn preescalfat a
200 graus uns 5-6 min.
Fon la mantega en una paella, afegeix el puré de

patates i la nata calenta, remou fins que s’integrin i
salpebreu. Reparteix el puré als plats, afegeix dues costelles a cadascun, rega-les amb la reducció de balsàmic
i vi, empolvora amb unes fulletes de farigola, rentades i
seques, i serveix.
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Aquestes postres són molt atractives i fàcils de preparar.

Postres
Preparació: 30 minuts
Dificultat: Molt fàcil
Ingredients:
6 clares d’ou fresc
4 rovells d’ou fresc
10 figues madures ben xafades
1/4 de litre de crema de llet
100 g de sucre
100 g de sucre per a la nata
6 nous a trossets (opcional)
Preparació:
Primer de tot, munteu les clares amb el sucre fins
deixar-les a punt de neu. La segona operació és muntar
la crema de llet amb el sucre fins que estigui ben muntada. Després, poseu els rovells d’ou dins d’un recipient
net al foc i remeneu-los a poc a poc fins que sembli que
els rovells es volen coure i aleshores hi afegiu les figues
xafades i seguiu remenant-ho fins que estigui tot a punt
de bullir. Seguidament ho retireu del foc i quan estigui
fred comenceu a muntar la mousse.
Dins d’un recipient fondo i net poseu les clares muntades, la crema muntada i els rovells amb les figues. Ho
remeneu tot ben bé i ho deixeu dins de la nevera fins
que estigui ben fresquet.
Feta aquesta elaboració, ho distribuïu en copes o bols
de vidre. En el moment de servir-ho, hi podeu afegir els
trossos de nou com a guarniment.
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BORBONS: FERRAN VII
JESÚS GUAMIS HORTET
Ferran VII era lleig, molt lleig. I la feia molt grossa,
molt grossa. Va enterrar tres dones. No va aconseguir
tenir fills fins als 46 anys, però un cop mort, la seva vidua
i regent en pariria vuit més.
La primera dona va haver de cridar-lo a l’ordre perquè
feia nou mesos que eren casats i només entrava a l’habitació per remenar-li el costurer. De la segona esposa, se
n’escapava diàriament per passar revista a les nenes de
la casa de cites de Pepa la Malaguenya. Perquè la tercera
esposa li deixés tenir relacions va haver de fer intervenir
el Papa de Roma.
Les cròniques de la cort deixen constància d’una altra
característica rellevant del físic del monarca: “La té tan
llarga que els metges li recomanen que per mantenir relacions sexuals utilitzi un coixinet fet a mida amb un forat al
mig”. Com que de la primera nit de noces a la primera
filla passen 28 anys i quatre esposes, el coixí, el forat del
coixí i la llargada del penis reial seran objecte de tot tipus
d’especulacions i estudi mèdic per explicar el motiu de
la falta de descendència.
El polèmic canonge Juan de Escoiquiz, més habitual
a idolatrar a les dones que no pas Déu, serà el tutor que
forma el caràcter de l’infant Ferran, i que el converteix
en un home incapaç de tenir sentiments generosos i que
no aprendrà mai a estimar.
Així es constata en les relacions personals i en el seu
regnat, recordat per la tirania i la mala gestió. És Escorquiz qui inculca en el futur rei un odi malaltís cap als seus
pares i cap a l’assessor Godoy.
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de l’època. Ella sí que ha estat sotmesa a un ampli aprenentatge de la matèria sexual, val a dir només teòric, i es
mostra desitjosa de portar-lo a la pràctica. Però la nit de
noces descobreix que el seu marit és un totxo.
Ferran queda fascinat amb la visió dels pits de Maria
Antònia. Els remena amunt i avall una i altra vegada. A
ella el joc preliminar li encanta i s’hi posa bé. Però en
Ferran no acaba aquí. Comença a resar i després es posa
a dormir. Maria Antònia se’n fa creus, però l’episodi es

Ferran es casa amb 17 anys. Verge i sense cap conei-

repetirà una nit rere l’altra. Això sumat al fet que Ferran té

xement sobre les dones, pren per esposa la seva cosina

per costum entrar a la cambra de l’esposa per remenar-li

Maria Antònia, filla de Ferran VII de Nàpols i de l’arxidu-

el costurer, provoca una rumorologia sobre el seny i la

quessa Maria Carolina de Lorena. La noia és atractiva,

viriliat del príncep. Qui bé ho explica és la seva sogra:

figura ufanosa, tal com marquen les directius estètiques

“Mi hija es completamente desgraciada. Un marido tonto,
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ocioso, mentiroso, envilecido, solapado y ni siquiera hombre
físicamente”.
Carles IV, fart dels rumors que corren dins i fora de
palau, li fa un curset intensiu. El jove n’aprèn ràpidament
i consuma el matrimoni nou mesos després de l’enllaç.
Però de cop s’aficiona a l’acte sexual, i es converteix en
una obsessió. Maria Antònia que ho havia esperat amb
candeletes, es quedarà ben aviat empatxada.
Malgrat això, el ritme de les relacions sexuals no
decau. La fogositat de Ferran ho requereix i també és
primordial aconseguir descendència, però Maria Antònia mort el 21 de maig del 1806 sense fills i sense haver
portat la corona de reina.

El regnat d’Isabel de Bragança és el període de més
activitat sexual de Ferran. Però la té amb les nenes de
Pepa la Malaguenya i amb la noia de Sacedón. L’esposa
està reclosa a la seva cambra gairebé les 24 hores del
dia, sense fer vida social i esperar el miracle de quedar
embarassada. Les trobades matrimonials, que són escasses, només tenen aquesta finalitat. El fogós Ferran
al·lega la necessitat d’atendre afers d’estat que, curiosament, sempre es produeixen a altes hores de la nit. De
les comptades nits de sexe en neix una filla, que morirà
pocs mesos després.
Tot i estar de dol, Ferran continua amb les seves
sortides nocturnes. Isabel investiga els afers d’estat,
descobreix que són de llit i planeja un últim intent per

L’entrada de les tropes napoleòniques obliga a la fa-

atreure el seu marit. Les serventes amb poc convenci-

mília reial a deixar Espanya. Ferran està enfrontat amb els

ment, li asseguren que l’única diferència que hi ha entre

seus pares i els ha intentat arrabassar la corona, però el pla

la reina i les amants de Ferran es basa en la vestimenta.

no funciona. Confinat a Valençay durant un llarg període

Isabel té la genial idea de col·locar-se un vestit llampant

de temps, torna a Madrid el 1814 i per fi aconsegueix ser

i amb farbalans com els que llueixen les ballarines dels

proclamat rei. Un cop ben situat al tron, inicia una nova

tablaos flamencos. Es planta al capdamunt de l’escala

etapa reial i sexual. S’aficiona a perseguir afrancesats,

fernandina tot esperant al seu marit, que es presenta quan

liberals i dones. Descobreix el que es cou als barris més

ja comença a sortir el sol. La dona comença a moure’s

baixos de Madrid i surt cada nit dels Palau d’Orient, per

intentant simular que és una ballarina de flamenc i la

un amagatall secret que en poc temps serà conegut per

coreografia li surt realment patètica. Ho havia fet conven-

tothom com l’escala Fernandina. La majoria de casos la

çuda que enlluernaria a Ferran, però el rei i la camarilla

ruta finalitza a la casa de Pepa la Malaguenya, on Ferran

que el segueixen esclaten en sonores rialles. Dolguda i

es converteix en el predilecte de la mestressa, i de tothom

humiliada, Isabel torna a la seva cambra. Aquesta còmica

que n’és client habitual. Però Ferran no es marca límits i

escena no fa variar la situació matrimonial. Continuen les

allà on va sap trobar companyia femenina.

relacions sexuals esporàdiques i la reina es torna a que-

A Sacedón on viatja sovint, per intentar que les aigües
medicinals de la zona li alleugereixin el mal de gota que
arrossega, dorm amb una jove autòctona, que acabarà
portant a Madrid, on li lloga un pis. A palau es posen les
mans al cap i intenten redreçar la vida personal del rei,
o com a mínim, dissimular-la.
Li comencen a buscar una esposa. Ferran acaba escollint una princesa de Portugal, Isabel de Bragança. Té
19 anys, deu menys que el rei, però tan lletja com ell. La
cobla no enganya. “ Fea, pobre y portuguesa Chupate esa”.

dar embarassada. Quan Ferran creu que té la successió
assegurada, augmenten els afers d’estat nocturns amb
Pepa la Malaguenya i la noia de Sacedón. Tot fa un gir
sobtat amb la mort inesperada de la reina a causa d’una
cesària per treure-li la filla morta. Es l’any 1818. Ferran
es queda vidu per segon cop, amb 34 anys i sense haver
tingut descendència.
Fins aquí la vida d’en Ferran VII, que va passar per la
vida sense pena ni glòria.
I com sempre, una salutació i… A reveure.
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SOMGARRIGUES · del 5 al 18 d’agost de 2022

Reportatge
MEMÒRIA HISTÒRICA

Memòries que surten del calaix
Donació. Ramon Reyero, mestre
i activista cultural d’Hostalric (la
Selva), havia custodiat durant anys
les memòries de Francisco Piquer
Mor, fill de l’Albi. Piquer, mestre de
professió, havia deixat escrites les
seves experiències de la Guerra Civil
i l’exili i les havia confiat al seu amic
Ramon Cots. Quan aquest va morir,
les va guardar el seu nebot, que ara
les dona a l’Arxiu Històric de Lleida
perquè puguin ser consultadores per
historiadors i investigadors.

Ramon Reyero, que ha custodiat durant
anys les memòries de Piquer, i Glòria Vilella,
directora de l’Arxiu Històric de Lleida, en l’acte
de donació del material el 21 de juliol. FOTO: R.R.

Miquel Andreu

miquel@somgarrigues.cat
@lotigre

A principis dels anys 60, quan ja tenia
problemes de salut, Francisco Piquer
Mor va decidir que els textos que havia escrit sobre la seva experiència a la
guerra i a l’exili els guardés el seu bon
amic Ramon Cots Belío. S’havien conegut durant el conflicte bèic i, després,
van treballar junts durant un temps a
l’acadèmia que Cots tenia a Saragossa.
Piquer, nascut el 1896 a l’Albi, on el seu
pare feia de secretari de l’ajuntament,
era mestre, segons explica l’historiador
Vicent Lladonosa, que li ha dedicat articles a la revista local d’Alguaire, municipi on Piquer tenia una acadèmia i era
molt estimat.
El 1936, amb l’esclat de la sublevació
feixista, va participar en la lluita pels
carrers de Barcelona per aturar-la, i
aquell mateix estiu va ser cap d’una columna de milícies del POUM al front de
l’Aragó. Va estar al capdavant de la 47a
Divisió de l’Exèrcit Popular de la República, amb qui va participar a la batalla
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Francisco Piquer (adult), en una foto
d’un article de Vicent Lladonosa a la revista
Cercavila, d’Alguaire. FOTO: V.L.

El matrimoni Ramon Cots i Àngela Pla,
d’Hostalric, que va custodiar els textos.
FOTO: R. Reyero

Un dels fulls escrits per Piquer sobre la
Guerra Civil i l’exili que ara es conserven a
l’Arxiu Històric. FOTO: R. Reyero

de Terol. Als seus escrits hi surten personatges com Joaquim Maurin, de qui
va ser company de coegi, Durruti, del
Barrio, les batalles del front, etc. També
hi diu que, abans de tot això, va participar en l’intent d’insurrecció de Prats de
Molló, capitanejat per Francesc Macià,
però aquest extrem l’han de confirmar
els historiadors, ja que el seu nom no
consta als estudis fets fins ara.
A l’acabar la guerra, Piquer es va exiliar
a França, on va viure nou anys, fins que
el 1947 va tornar. S’havia casat amb la
francesa Luisa Edvard i van tindre una
filla, Josefina, a qui dedica les memòries, titulades De la Guerra y el exilio españoles. Diario íntimo de un jefe republicano de División”. A la primera pàgina hi
posa: “Para mi hija Fifí, que ha conocido
el triste huracán desencadenado en estos doce últimos años; en los treinta inolvidables meses de lucha fratricida y en
el éxodo a través del continente europeo.
Cuando un hombre pone el nombre de
su única hija al empezar las cuartillas,
es prueba evidente de que los hechos
que se describen, por descarnados y
tristes que resulten, son el reflejo fiel de
la realidad vivida”.

Papers que tornen a Ponent
No sabem l’any en què Piquer va donar
les memòries al seu amic Ramon Cots.
Sabem que aquest, quan es va jubilar el
1975, es va instaar a Hostalric, d’on era
la seva muller, Àngela Pla, i hi va morir
el 1989. El seu nebot, Ramon Reyero, va
passar a custodiar els escrits i, ja amb
les eines d’internet, va trobar els escrits
de Lladonosa, amb qui va contactar. Altres estudiosos, com Josep Varela i Pilar Pelegrí, també s’han interessat pel
personatge. De fet, Pelegrí va presentar
un treball sobre Francisco Piquer en
un congrés d’història el passat octubre,
pendent de ser publicat.
Reyero, mestre, estudiós i activista cultural, ha decidit donar les memòries de
Piquer a l’Arxiu Històric de Lleida. I així
es va formalitzar el passat 21 de juliol,
amb la idea que estiguin a disposició
d’investigadors i interessats. “Les memòries de Piquer tornen a la seva terra
i es complirà així, encara que sigui 70
o 80 anys després, la voluntat d’aquest
mestre que va lluitar per la República i
la del meu oncle, també mestre, que va
agafar el compromís de fer-les arribar a
bon port algun dia”, diu Reyero.
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Alguaire
Fira de la Figa 2022

Tastos, artesans, tallers
o oficis, protagonistes
Realitat virtual, caminada o premis a la
fira, amb una cinquantena d’expositors
a figa d’Alguaire ja és a punt
per ser assaborida. És el fil
conductor de la fira, que
aplega una cinquantena d’expositors de la fruita, comerços
i entitats, agroalimentació i arts
i oficis tradicionals.
I múltiples activitats. Algunes amb accent innovador, com
una trobada de realitat virtual
o un taller d’art efímer. D’altres
de més convencionals, com una
exhibició de Trial Shows, cotxes
clàssics o caminada. I unes terceres amb gust a reconeixement,
com els premis als Figaires o a
Josep Lladonosa. A més, apellen als rècords, presentant la
coca de figa més gran del món.

Justribó. A l’exterior del recinte
firal.

DISSABTE 17
10.00-12.00 Taller d’olis
macerats i tintures medicinals
a càrrec de la Bruixa
Trementinaire. Al pavelló.

17.00.20.00 Realitat virtual.
Al pavelló.
19.00 La coca de figa més
gran del món a càrrec del
Gremi de Forners de Lleida. A
la carpa.

10.00-13.00 Realitat virtual
Ingamevr. Places limitades. Al
pavelló.

L

11.00-12.30 Taller infantil
d’art efímer a càrrec de l’escola
Teresa Bergadà. Al pavelló.

DIUMENGE 18
09.00 Caminada popular
de la figa. Esmorzar (preu 3
euros). A l’exterior del recinte.

11.00-13.00 Unflables per a
la mainada a càrrec del grup
Centpeus. A l’exterior del
recinte firal.

10.00-13.00 Exposició de
cotxes clàssics. A l’exterior del
recinte firal.

12.00 Inauguració de la Fira
a càrrec del director general
d’Empreses Agroalimentàries,
Qualitat i Gastronomia, Joan
Gòdia. Al pavelló.

A més de les figues d’Alguaire,
els visitants veuran en directe la
coca de figa més gran del món.

10.00 VII campionat de
botifarra Figa de la Figa. A la
carpa.
10.00-13.00 Realitat virtual
Ingamevr. Al pavelló.

17.00 Exhibició Trial Shows i
circuit de minimotos a càrrec
de Jordi Pascuet i Marcel

11.00 Conferència Avaluació
de la sensibilitat de la figuera

en diferents estats fenològics,
a càrrec de Lluís Asín. Al
pavelló.
11.30 Espectacle de circ El
senyor de les baldufes. A
l’exterior del recinte firal.
17.00-19.00 Realitat virtual
Ingamevr. Al pavelló.
17.30-19.30 Unflables per a
la mainada a càrrec del grup
Centpeus. A l’exterior del
recinte firal.
18.00 Lliurament del premi
Fulla de figuera als Figaires
d’Alguaire. Al pavelló.
Lliurament del premi Figa
d’Alguaire al propietari de
la Fonda del Nastasi Josep
Lladonosa. Al pavelló.
20.30 Clausura amb castell
de focs d’artifici a càrrec dels
Diables d’Alguaire. A l’exterior
del recinte.

SEGRE
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Lleida promociona els seus productes
Bon balanç d’assistència a la Fira de la Figa d’Alguaire amb més públic que en l’última edició del
2019 || Sidamon mostra carabasses gegants d’una desena de productors i professionals
A.A.

Els dos Figaires d’Honor d’Alguaire, Genís Bordes i Héctor Robert.

14

M. MOLINA/J. GÓMEZ

❘ ALGUAIRE/SIDAMON ❘ La XIII Fira de
la Figa d’Alguaire va tancar ahir
les portes amb més públic que
la seua última edició del 2019 i
també més vendes, segons fonts
de l’ajuntament. La jornada va
començar amb una caminada
popular a què van prosseguir
exposicions i conferències sobre
el cultiu de la figuera. A la tarda
es van entregar els premis als Figaires d’Honor pel seu compromís amb el territori i el producte
a Genís Bordes i Héctor Robert,
mentre que Josep Lladonosa,
propietari de La Fonda del Nastasi, va rebre la Figa d’Alguaire
per la seua trajectòria i el seu
suport al certamen. Un castell
de focs artificials va posar fi
al certamen biennal, que s’ha
recuperat després de dos anys
de pandèmia. S’havia d’haver
celebrat l’any passat, però es
va suspendre per la Covid. Els
expositors, tres de dedicats a
la producció i venda de figues,
van mostrar la satisfacció pels
contactes adquirits. Ajuntament
i Generalitat treballen ara per
aconseguir la Identificació Geogràfica Protegida (IPG) i esperen comptar amb el suport dels
productors.

Per la seua part, Sidamon va
celebrar ahir amb èxit la primera edició de la Fira de la Carabassa Gegant que va incloure un
concurs per escollir l’exemplar
més gran i un mercat de productes o tallers. Una desena de productors van presentar les seues
carabasses gegants. El primer
premi se’l va emportar Salvador Mogas, de Santa Maria de
Palautordera, amb un exemplar
de més de 500 quilos. També
van entrar a concurs síndries
gegants o una carabassa africana. “Estem molt contents, ja
que, amb un estiu tan calorós,
ha estat un any complicat per
al cultiu de les carabasses”, va
remarcar ahir un dels organitzadors, Sergi Balcells, que
també es va mostrar satisfet per
la participació de cultivadors,
professionals i novells, alguns
dels quals de Lleida. També va
remarcar la tasca que han dut a
terme una trentena de voluntaris en aquest certamen.
Per la seua part, l’alcaldessa,
Dolors Tella, va assegurar que
aquesta fira ha estat tot un homenatge al món rural. La fira
també va incloure una mostra
de tractors antics amb una trentena de vehicles.

SEGRE
Diumenge, 18 de setembre del 2022

COMARQUES

MUNICIPIS CERTÀMENS

Alguaire reprèn la Fira de la Figa i
aposta per donar-li més protecció
El consistori inicia la tramitació per aconseguir la Indicació Geogràfica Protegida
per a la varietat coll de dama || Prop de cinquanta expositors al certamen
MAGDALENA ALTISENT

«La Fira és un aparador
decisiu en el qual poder
exposar i vendre el
nostre producte»
EMILI LLADONOSA. CEFRUCO

Un visitant calibra la qualitat de les figues abans de comprar una caixa d’un quilo a 5 euros.
MARÍA MOLINA

❘ ALGUAIRE ❘ Alguaire va inaugurar ahir una nova edició de la
XIII Fira de la Figa després de
dos anys de pandèmia ja que
el certamen biennal s’havia de
celebrar l’any passat. Durant
el cap de setmana hi participen
una cinquantena d’expositors de
diversos sectors, des del gastronòmic i d’artesania fins a la maquinària agrícola. Tres estands
estan dedicats als productors de
la varietat local de figa, la coll
de dama, per a la qual l’ajun-

tament reclama una Indicació
Geogràfica Protegida. De fet,
segons l’alcalde, Antoni Perea,
ja s’ha començat la tramitació
amb la conselleria d’Acció Climàtica i busquen el suport de la
majoria dels productors locals.
El director general d’Empreses Agroalimentàries de la
Generalitat, Joan Gòdia, va
ser l’encarregat d’obrir el certamen sobre la figa, un fruit
que va qualificar de patrimoni
de Catalunya. Va remarcar que
Alguaire és un dels principals

productors, amb el 40 per cent
de tot Catalunya, la qual cosa
avala que sigui un cultiu que
cal potenciar per aconseguir la
diversificació.
Les gelades de primavera
van minvar la producció, que
al municipi responsables de Cefruco-Actes van quantificar en
uns 700.000 quilos a l’any. La
campanya, que va de l’agost al
novembre, s’ha reduït als mesos
de setembre i octubre. El preu és
de 5 euros el quilo de la varietat
coll de dama.

«Les persones s’interessen
per la planta i ja hem
fets diversos contactes i
n’esperem més avui».
ALBERT VALLLLEBRERA. VIVERS

El certamen ofereix també
tallers, degustacions i conferències. El Gremi de Forners
de Lleida i entitats socials locals preveien elaborar la coca
de figa més gran del món durant
la tarda.
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Ajuntament d’Alguaire
Plaça Església, 21 · 25125 Alguaire
Tel. 973 75 60 06 · Fax. 973 75 68 37
ajuntament@alguaire.cat
www.alguaire.cat

