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Ajuntament
d’Alguaire

Àrea de Promoció Social i Cultural

INFORMACIÓ GENERAL*

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

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

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

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

∙ Horari Biblioteca Municipal: 
 Horari d’hivern: Dimarts i dijous de 10:00 a  
 13:00 h. 
 De dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 h.

∙ Oficina de Correus: 
 De dilluns a divendres de 09:30 a 11:30 h.

∙ Oficina Cassa:
 Trucar al 931 227 333

∙ Horaris Deixalleria:
 De dimarts a divendres de 15:00 a 18:00 h. 
 Dissabte de 08:00 a 14:00 de 16:00 a 19:00 h. 
 Diumenge de 09:00 a 13:00 h. 
 Dilluns tancat per descans setmanal

∙ Horaris Misses:
 Diumenges i festius a les 12:00 h. 
 Horari de despatx de la parròquia: 
 Dimecres de 17:00 a 18:00 h.

TELÈFONS

Ajuntament 973 756 006

Fax Ajuntament 973 756 837

Cont. Automàtic Pregons 973 757 060

Ràdio Alguaire (EMUN FM) 973 756 020

Consultori Municipal 973 757 177

Biblioteca 973 756 816

Llar de Jubilats 973 756 139

Correus 973 756 945

Farmàcia 973 757 226

CEIP Teresa Bergadà 973 756 346

Llar d’Infants 973 756 728

Piscines Municipals 973 756 465

Parròquia Sant Serni 973 829 518 
 Mossèn Xavier Navarro 600 770 456

Bombers Almenar 973 770 610

Policia Mossos d’Esquadra 973 700 050

CAP Almenar 973 770 218

Dones en situació de violència 900 900 120
 (gratuït)

Cassa (Avaries) 900 878 583

Emergències 112

Taxi Manel Tersa (9 places) 699 432 432

Taxi Manel Gonzàlez (8 places) 639 335 130

* Aquests horaris i dies d’obertura poden variar, 
informeu-vos en cada departament o entitat cor-
responent.

Els editors de la revista Cercavila no es fan 
responsables de les opinions expressades als 
articles publicats.

NOTA DE LA REDACCIÓ

Arribem al darrer trimestre de l ’ any tancant 

aquesta edició número 92 de la revista.  

Des d ’ aquest espai us desitgem
 molt bones festes  

i feliç 2023!
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RACÓ POÈTIC
EN RECORD DE  

L’ANTONIO DOMINGO SERRAMONA
MARIA LLOVERA OCAÑA

Aviat serà Nadal, i tancarem un nou any, venen festes familiars i on 
trobem molt a faltar els nostres. Al padrí li agradaven molt aquestes 
festes, reunir la família, tocar el piano, cantar nadales i gaudir d’un bon 
àpat, sempre amb agraïment i un bon sentit del humor.

Compartim amb tots vosaltres alguns textos dedicats a aquestes 
dates. Molt Bones Festes!

BON NADAL
ANTONI DOMINGO SERRAMONA EL COTILLÓ

ANTONI DOMINGO SERRAMONA

A les portes de l’any nou
preparem el cotilló

que és la gran celebració
de l’anomenat ninou.

A les cases hi ha un gran pòndol
per a fer una gran lifara
tot pensant en la fanfara

de les pinces del llamàntol.

Tothom té una gran jocunda
vestit amb solemne pompa

però desprès quan ve la trompa
surten els tics de facúndia.

Vigileu les campanades
sobretot amb el raïm

no us quedés algun gotim
amb les dotze ja tocades.

Penseu amb les calces roges
i en els calçotets vermells

i altres estris i atuells
per aquestes parts tant boges.

Feu córrer molt de xampany
tot bufant l’espanta-sogres

que ens deslliure de certs ogres
per tenir tots un Bon Any!

Guarnim les llars d’enramada
que el Nadal és començat

ja està tot il·luminat
per fer més gran l’enfartada.

No oblidéssim els torrons
i el menjar tradicional
l’escudella catalana

ni tampoc els canalons.

El caganer del pessebre
enguany s’ha de renovar
s’ha d’estrenar aixovar
per Nadal i Sant Esteve.

Per a gent de casa bona
s’anuncien molts regals

ensenyant les parts costals
amb vestits d’última moda.

Tingueu tots un Bon Nadal
ple de bona voluntat

no us agafi un confessat
de beguda tal com cal.

Cas que comenceu l’anyada
amb l’estómac que es remou
pel que fa al dia d’any nou

aneu a fer una bona migdiada.

Molt Bon Nadal!
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HISTÓRICO PUEBLO
M. GLÒRIA NADAL ALOY

EDITORIAL

Animem a tothom que vulgui fer públiques les seves opinions, vivències, anhels o críti-
ques 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 resolu-
ció).

Únicament es publicaran els treballs que ens feu arribar abans  
del 22 de febrer de 2023.

La más bella ruta, más lindo escalón
para que sin duda alcanzará el cielo;

se halla en este ¡histórico pueblo!
que capitaneaban Oviedo y Gijón…

Asturias entera tuvo el galardón,
de reconquistar nuestro patrio suelo

cuando con lanzar sus piedras al vuelo,
arrebató al moro su viejo pendón…

Tras de ambular por ti para verte
¡es un paraíso! dijo: y con razón

aquel cuando al fin llegó a conocerte…
quizás entonces, sacó en conclusión

que, siendo hermosa como eres te ha tocado
en suerte presentar la fruta de la creación.

Noble cuna nos dió Asturias,
en el lugar primitivo

que desde sus altas montañas,
Pelayo con mucho valor y pocas armas

comenzó aquí la reconquista de España.

Fue a presidio Juan Pascual
por artes de una mujer,
y – ¡la mataré al volver 

– dijo: blandiendo el puñal,
pero ¡la mató!

no hay tal;
 cuando del puñal armado
la fue a asesinar turbado,
no pudo vengar su queja
porque al verla fea y vieja

exclamó; – ¡ya estoy vengado!

HUMORADAS
M. GLÒRIA NADAL ALOY
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MÉS COSES SOBRE ELS ARJÓ (III)
VICENT LLADONOSA GIRÓ

Acabaré aquest petit estudi de la família Arjó trans-
crivint dos protocols notarials d’aquesta família. Un 
és de l’any 1783 i el segon de 1798.

Document 1

Testament de Jaume Arjó Vidal el 16 de març 
de 1783

In Christi Nomine Amen. Jo Jaume Arjó Mestre Apotacari 
y vehí de la vila de Alguayre Corregmt de Lleyda; estant en 
lo llit detingut de malaltia corporal de la qual temo morir, 
empero per la gracia del Sor ab mon bon enteniment, sana 
y entera memoria y clara paraula, volent disposar de mos 
bens, temporals per millor alcansar los espirituals, fas y 
ordeno lo pnt meu testament y darrera voluntat mia ab lo 
modo seguent.

Pmt, y ans de totas cosas vull y mano que tots los deutes 
que lo dia de mon obit yo deuré, los quals constarán per 
llegitimes probes siguen pagats de mos bens breument, y 
sens estrepit, ni fi gura de judici sola la veritat del fet atesa.

Elegesch en marmesors de la mia anima, y de aquest 
mon ultim testament executors á, Jph Gonsales mon cu-
nyat y á Franco Boyra y Nadal, los dos pagesos y vehins de 
dita Vila, als quals junts, y á solas en defecte ausencia, ó, 
nolencia del altre dono ple poder, y facultat pera cumplir, 
y executar aquest mon ultim testament conforme baix 
trobaran escrit y per mi ordenat.

Elegesch la sepultura al meu cos fahedora en lo semen-
tiri de la Ygla Parral de la predita Vila, los ofi cis de la qual 
sepultura, so es enterro y novena sensillos, vull me sian fets 
en dita Ygla Parral ab asistencia de la Revnt Comunitat de 
aquella prenent y gastant de mos bens lo que convinga y 
menester sia.

It vull, y mano que luego de seguit mon obit per salut 
y repos de la mia anima; y demes que jo tinga obligació, 
á, Deu pregar, me sien dites y celebrades sinquanta mises 
resades una vegada tant solament en la Ygla, ó, Yglas, á, 
dits mos marmesors ben vistas caritat quiscuna, á, disposició 
de dits mos marmesors.

It vull, y es ma voluntat que Maria Arjó ma fi lla y lo 
postumo, ó, postumos que Franca Arjó y Gonsales ma muller 
aporte en son ventre siguen acomodats y dotats en lo dia 
pendran estat segons las forsas, y posibilitat de ma casa, 
ó bens.

It deixo y llego á la dita Franca Arjó y Gonsales ma muller 
per los molts benefi cis que de ella tinch rebuts, y en avan 
espero rebrer, vint y sinch lliures Bars, á, ses llibres voluntats.

It per los bons serveis que tinch rebuts, y en avan espero 
rebrer de la dita Franca Arjó y Gonsales ma muller la deixo 
señora y usufructuaria tot lo temps de sa vida natural de 
tota ma heretat y bens per rahó del qual usdefruit vull no sia 
tinguda ni obligada en prestar causió alguna ans be puga 
fruir y gosar de aquell, á, arbitre de bon baró, per quant yo 
li remeto tal causió y recedisió de comptes y prohibesch, á, 
mon hereu avall escrit que tal causió, ni compte demanar 
li puga; vull empero que la dita ma muller de dit usdefruit 
sie tinguda y obligada en sustentar als fi lls, y fi llas, á, ella, 
y á mi comuns, y pagar los carrecs de ma heretat y bens, 
y del restant usdefruit li quedará en puga fer, y disposar, á, 
ses llibres voluntats.

Tots los altres empero bens meus mobles, é, immobles, 
haguts, y per haber que a mi me pertanyen y pertanyeran 
ara y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qual-
sevols motius Deix y atorch, y, á, mi hereu universal fas, é, 
instituesch, á, Jaume Arjó mon fi ll, y morint est sens fi lls, 
ó, fi llas un, ó, molts llegitims, y naturals, ó, ab tals ningun 
dels quals arribará, á edat de fer testament en dits casos, 
y quiscun de ells á ell substituech, y á mi hereu unal fas, é, 
instituech als altres fi lls, ó, fi llas mias guardant sempre lo 
orde de primogenitura, y preferint los mascles, á, les femelles 
y ab lo mateix vincle que tinch expresat al sobredit mon fi ll 
Jaume Arjó, y morint tots mos fi lls y fi llas sens fi lls, ó, fi llas 
llegitims y naturals, ó, ab tals ningun de ells arribará, á, edat 
de fer testament, en tal cas vull que de dits mos bens sen 
facie be per la mia anima y demes que yo tinga obligacio 
á Deu pregar en la Ygla, á, dits mos marmesors ben vista.

It asigno y anomeno en tudors, y en sos cas y lloch, y 
temps curadors de las personas, y bens de tots mos fi lls, y 
fi llas que lo dia de mon obit nats, ó, postumos deixare, y 
seran menors de vint y sinch añs que colocats, y colocadas 
no seran en matrimoni als sobredits mos marmesors als 
quals tots dos junts, y á quiscun de ells á solas en defecte, 
ó, ausencia del altre dono y concedesch tal, y tanta facultat, 
y potestat, qual y quanta, á, semblants tudors y curadors 
testamentaris sels acostume donár tan de dret, y consuetut, 
com altrament pregantlos que las personas y bens de dits 
fi lls, y fi llas meus regescan governar y administrar y aquells 
y aquellas en bona practica, y costums instituescan com de 
ells plenament confi o.
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Revocant, y annulant ab lo pnt meu testament, tots los 
altres testaments, codicils, donacions per causa de mort, y 
altres espesies de ultima voluntat per mi fet, y, fetas fi ns lo 
dia pnt tant en poder de qualsevol Nott public, com de altres 
qualsevols personas encara que en aquells, ó, aquellas hy 
haguesa posat qualsevols paraules derogatories de las quals 
ab lo pnt se hagues de fer expresa mensió per quant de ellas 
men empenedesch, y las especifi caria sin recordaven volent 
que aquest mon ultim testament á tots los altres prevalga.

Y aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull que 
valga per dret de testament, é, sino val, ó, valer no porá 
per dret de testament a lo menos vull que valga per dret de 
codicil, ó, altra especie de ultima voluntat, la qual millor de 
dret valer, y tenir porá.

Y se prevé per lo Nott infrit, á, dit testador, que la pnt 
testamentaria disposició deu registrarser y de ella haberse 
de pendrer la deguda rahó en lo ofi ci de hypotheques de la 
ciutat de Lleyda dins lo presis termini de un mes del dia del 
obit de dit testador en aván comptador per sa validació, 
segons així está establert y Manar per sa Real Magestat.

Fet, y fi rmat fonch lo pnt testament en la vila de Alguayre 
corregmt de Lleyda, y en un quarto de la casa de ma propia 
habitacio que la tinch situada en dita Vila y en la Plasa de 
aquella, vuy que contam als setse dies del mes de Mars, 
any del Naixement del Sor de mil set cents vuitanta y tres.

Senyal de mi Jaume Arjó testador damunt dit, qui lo pnt 
meu testament y ultima voluntat mia lloho, aprobo, ratifi co, 
y fi rmo. ho aprobo Yo lo Nott infrit de la mia propia ma.

Signat: Jaume Arjó testador.

Testimonis cridats y per voca propia de dit testador an-
nomenats y pregats, á, la fi rma del pnt seu testament son 
Juan Brunat mestre de primeres lletres y Joan Costa pages, 
los dos vehins de dita Vila de Alguayre 1)

1) Arxiu Comarcal Noguera. Balaguer. Notari Vicent 
Ribé Font. Volun 854. Folis 91r a 92r.

2n document

El segon document es del 7 de setembre de 1798 i 
correspon a la venda de la farmàcia d’Alguaire que tenia 
el Jaume Arjó Vidal.

Venda de la farmàcia d’Alguaire el 7 de se-
tembre de 1798

En la Vila de Alguaire als set dias del Mes de Setembre del 

any del Naxement del Señor de mil set cents noranta, y vuit.

En nom de Deu sia Amen. Nosaltres Joseph Gonsales 
y Franco Boyra Pagesos en los noms y qualitat de Tudors y 
en son lloch y temps Curadors dels Pubills, fi lls y hereus de 
Jaume Arjó qº Apotecari que fou de dita Vila, per ell anome-
nats en son ultim y valido testament otorgat en poder del Dt

Vicens Ribé y Fort qº Notari pub. de la mateixa Vila als setse 
dias del Mes de Mars del pasat any mil setcents vuitanta y 
tres, y Franca (Arjó) y Gonsales Viuda dexada de dit Jaume 
son Marit, vehins tots de la premensionada Vila de Alguaire: 
fent las cosas avall escritas ab expresos permis y llicencia dels 
Magchs Joseph Bescans Subbatlle de dª Vila, y de Dn Anton 
de Gomár son Asesor Ordinari y Consulent Comissionat als 
sobredits Tudors y Viuda concedit, en vista del Expedient 
format en sa Curia, y demés altres requisits preliminars, 
necessaris practicar per lo efecte de la infrascrita Venda, 
segons es de veurer del Decret u Auto de dit permis, que es 
del tenor segt = En la Ciudad de Lerida á los veinte y quatro 
dias del mes de Julio año de mil setecientos noventa y ocho. 
El Sor Joseph Bescans Subbaile de la Villa de Alguaire; asseso-
rado de Dn Antonio de Gomar Abogado, y rgor perpetuo de 
la pnte Ciudad, su Ordº Asesor, y Consulente Comisionado, 
Juez de estos Autos, con vista de los mismos, y de la relacion 
de los Expertos, é Informacion de testigos qe preceden por 
ante mi el infro Escno Dixo: qe debia conceder, y concedió 
permiso a los Tutores, y en su caso Curadores de los hijos y 
Herederos de Jayme Arjó, y á la Madre de los mismos para 
la Venta de la Botica qe solicitan, perteneciente al Cuerpo 
Hereditario del mismo Jayme Arjó, y para qe executen esta 
Venta en los terminos que lo desean: Interponiendo como 
interpone su autoridad y Decreto Judicial al mismo trato, 
con tal que el dinero procedente de esta venta se aplique 
el pago de las Deudas á que está efecto el Patrimonio del 
mismo Jayme Arjó: Y por este su acto asi lo proveyó, mandó. 
y fi rmó de acuerdo de dho su Asesor qe tambien lo fi rmó 
conmigo el Esno: de que doy fee = Jospep Bescans Subbaile 
= Dn Antonio Gomar Asesor = Ante mi Ignasio Alies Escno 
pubº y Rl de Lerida, Actuario. Per tant á efecte de exonerar 
del pago de tot aquell Censal qe tots añs estaba obligada 
correspondrer (segons afi rman dits Tudors, y Viuda sobre 
referida) en son cert dia, á las Monjas del Convent de la 
Enseñansa de la Ciutat de Lleida, de preu y propietat dos 
centas lliuras Brs, la infrascrita Botiga.

Item de pagar al sobrenomenat convent de Monjas la 
quantitat de setanta y sis lliuras moneda Barsa per las pen-
sions del referit Censal censos y atres corregudas fi ns lo dia 
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present, ó de altra mes certa quantitat per aquella atrasada; 
y fi nalment per pagar y satisfer alguns altres deutes privats, 
á diferents Acreedors, y de modica quantitat, á que están 
obligats y affectes los Bens de dit qº Jaume Arjó; De nostra 
libera voluntat y certa ciencia Venem (en virtut del Decret 
de llicencia á nosaltres concedida sobre insertat) al Dr en 
Medicina Anton Fortuny com á major Postor, present, y als 
seus, y á qui ell voldrá perpetuament; tota aquella Botiga 
de Apotecaria ab tots sos guarniments utils, y necessaris per 
lo degut us, y exercici del Art, ú Offi ci de Apotecari qe usaba 
y tenia lo mateix Jaume Arjó per lo despaig en son offi ci 
de las corresponents medicinas, propi Dueño de aquellas, 
sobre la qual está salvo y assegurat (com dalt se ha dit) lo 
sobrechalendat Censal. La qual venda fem en lo millor modo 
qe de Dret tinga lloch, baix los pactes segs.

Primo que dit Comprador haja de encarregarse sobre si, 
y sos Bens lo sobre expresat Censal, y pago de sas pensions 
lo dia present, mediant Escra pubª inmediatament despues 
de la font faedora en poder del Notari infrit.

Item, y fi nalmt ab pacte qe dega donar dit Comprador, 
y sos successors á la dita Franca Arjó mentras guardará 
Viudetat solament, y á tots los fi lls y fi llas en lo Matrimoni 
de dit qº son Marit procreats, interin que aquella y aquellas 
estarán en la Casa de dita Franca sa Mare y no estarán en 
son respe Estat colocats en los expresats noms, y facultat 
á Nosaltres concedida y mediant ditas condicions, y no 
altrement ho desapoderám en lo nom y qualitat sobredita, 
del domini de ditas cosas venudas, transpassant aquellas 
al dit Comprador, ab promesa que li fem de entregarlin 
pocessio, y facultat qe li donam de pendresela de sa propia 
autoritat, ab clausula de constitut, cessió que com á tals 
tutors sobre referits, y Jo dita Franca com á tenint decretada 
llicencia pera intervenir en la pnt Venda, fem de tots nostres 
Drets y accions en los sobredits noms respe, y de dits fi lls 
Pupilos, y de los seus; dels quals ell, y sos successors pugan 
usar en qualsevol cas á ells convenient; Pues qe posantlos 
en nostre respe lloch, los constituim per dit fi  Procuradors 
nostres, com en fet propi. Lo Preu de la pnt Venda es Tres 
centas lliuras Bars, de las quals se reté dit Comprador de una 
part dos centas lliuras, á efecte de encarregarse per ellas del 
Censal sobre mensionat, y de altra part setanta sis lliuras 
per lo pago de las pensions de dit Censal dalt expresadas, y 
las restants vint y quatre lliuras, cumpliment del total preu 
sobre descrit, las rebem Nosaltres dits Venedors ab bona 
moneda comptada be, realment, y de fet en presencia del 
Notari, y testimonis infrascrits; de cuya quantitat rebuda 

otorgam en dits noms la corresponent Apocha al mateix 
comprador. Y aixi renunciant á la excepció del dit preu no 
convingut, á la Lley que ajuda als engañats en mes de la 
mitat, y á qualsevol altre Dret y Lley a nostre favor; Donam 
en los mateixos noms al dit Comprador lo mes que las ditas 
cosas venudas valgan, ó pugan valer. Y prometem aquellas 
ferlas pasifi cament possehir, ó quasi al dit Compradot, y á 
sos Successors en tot temps, y estar de ferma, y legal evicció, 
en los sobre referits noms, sempre y en tot cas pensat o no 
pensat, tant de Dret com de fet esdevenint, y de restitució 
de tots dañs y gastos, que tal vegada se ocasionarán; Per la 
liquidació y sobre de las quals deferim á la simple paraula 
al dit Comprador, y al jurament que la confi rme, Y per com-
pliment de totas las sobreditas cosas obligam en los predits 
noms nosaltres dits Joseph Gonsales, y Franco Boira tots los 
Bens y drets de dita tutela tant solament per tractar negoci 
alieno, y Jo la dita Franca tots mos Bens y drets mobles é im-
mobles haguts y per haver; renunciant al Benefi ci de novas 
Constitucions, divididoras y cededoras accions: y Jo la dita 
Franca Arjó y Gonsales, cerciorada primerament plenament 
de mos Drets y Lley de mon favor per lo Notari infrascrit; 
renuncio á la Lley del Senat Consult Velleyá, á favor de las 
Donas introduit; á la autentica que comensa: Siqua Mulier 
posita Cod. ad Velley; y generalment renunciant tots á 
qualsevol Dret y Lley de nostre favor y á la que prohibeix la 
general renunciació. Y per mes validitat y fi rmesa de totas 
las sobreditas cosas las confi rmam en los expresats noms, 
y facultat á Nosaltres concedida ab Jurament. Y los dits 
Venedors y Comprador (coneguts per mi infrit Notari) se 
soscriuen dits tutors y Comprador de sas mans propias y per 
la dita Franca Arjó y Gonzlaez que diu no saber de escriurer, 
soscriu de sa voluntat un dels infrascrits Testimonis; del que, 
y de haverlos advertit de la Real Pragmatica sobre Hipoteca, 
y de sos efectes fas fe.

Son testimonis Miquel Magri, y Joseph Sarramona 
Pagesos y Veins de dita Vila de Alguaire, los dos á estas 
cosas cridats.

Anton Fornuy Comprador. Anton Botines y Grá Notari.

Arxiu Històric Noguera. Balaguer. 
Notari Antonio Botines.

Volum 867. Folis 70r a 71r.
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RECORDEU…
LA PRIMERA VAGA DE TRACTORS (1977)

PILAR PELEGRÍ TERRADO

Ara que l’any s’acaba ens cal girar la vista enrere per 
poder fer balanç del que hem viscut aquests darrers me-
sos; així en l’agricultura hem vist passar de tot, des de 
gelades a l’abril fi ns una sequera que ens ha acompanyat 
bona part dels mesos. Una crisi que ha afectat els preus de 
les matèries primeres utilitzades al camp i del combustible 
i que es vol atribuir a la guerra d’Ucraïna, però també 
hem gaudit de pel·lícules com la de Carla Simon, Alcarràs, 
que ens ha obligat a replantejar-nos si l’agricultura que 
hem viscut fi ns ara continua sent possible.

Aquest 2022, també s’han complert 45 anys de la 
primera gran vaga de la pagesia. Aquella vaga que sembla 
que va portar l’orgull al món del camp després d’anys de 
silenci obligat. Tal com ens recorda el geògraf i professor 
de la UdL, Ignasi Aldomà (ALDOMÀ 1986: 14-15).1

La primera tractorada és com la resurrecció de la pa-
gesia catalana emmudida durant el període franquista. 
Personalment, el fet que al costat dels quatre gats que ens 
havíem estat movent amb un ressò ben magre aparegués 
de sobte l’àmplia majoria dels pagesos em deixà ben 
parat… Les tractorades i tot seguit el confl icte entorn a 
les eleccions a Cambres Agràries venien a defi nir els mo-
ments culminants i més representatius de la contestació 
pagesa a la marginació econòmica, social política soferta

Una de les peces claus dels primers confl ictes fou la 
labor d’organització de la vaga duta a terme per Unió de 
Pagesos de Catalunya (UP) que s’havia constituït el dia 3 
de novembre de 1974 a la casa de colònies de Penyafort 
a Pontons (Alt Penedès), en plena clandestinitat, un any 
abans de la mort de Franco. Aquest lloc s’havia fet servir 
ja per a altres reunions clandestines, reunions en les quals 
hi havien participat lleidatans com Celestí Regué o Vicenç 
Ximenis (PELEGRÍ 2001).2

Però la resistència no venia sols de fora del sistema, 
també des de les mateixes Hermandades Sindicales de 
Agricultores y Ganaderos (“La Germandat”) es començava 

1 ALDOMÀ BUIXADÉ, Ignasi La vaga dels tractors. Confl ictes 
pagesos a l’Urgell. 1977-78, Lleida: Editorial Virgili & Pagès, S.A., 
1986 pp 14-15.

2 PELEGRÍ TERRADO, Pilar: «“Recuperar l’orgull de ser pagès”. 
Aproximació a les estratègies d’oposició pagesa durant el darrer 
franquisme i la transició (1966-1977) a les terres de Lleida». Actes 
del 2n Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, pp 289-302. Ramon Arnabat i Martí Martin (eds), Edicions 
Cossetània, 2001, Valls.

a viure una resistència al règim. A Alguaire, la darrera 
junta de la Germandat, elegida el 19743 estava constitu-
ïda exclusivament per pagesos, a excepció del que fou 
alcalde durant molts anys, Alfons Agustí, que pertanyia al 
món de la construcció, i ja entre ells es començava una 
certa oposició a la continuïtat del sistema. Tanmateix, 
aquesta resistència es manifestà clarament en l’Assem-
blea nacional de Hermandades que tingué lloc al Palau 
d’esports del Reial Madrid el juliol de 1976 i en la qual 
hi participaren dos representants del nostre poble, un 
d’ells el meu oncle, Emili Terrado i l’altre, el president de 
la Germandat. Des dels delegats de la Tierra de Campos 
de Valladolid que denunciaven les represàlies sofertes 
als reiterats intents de vaga del món agrari a la seva 
comarca i l’impediment d’envair amb tractors els vorals 
de les carreteres; o els de la zona de Burgos que ho feien 
per la problemàtica de la patata, o els del camp andalús 
i aragonès que denunciaven les pèssimes condicions 
de vida en què es trobaven els treballadors del camp, 
tots ells manifestaven un malestar evident. La tensió va 
arribar al màxim quan va prendre la paraula el president 
nacional de germandats, el senyor Luís Mombiedro de 
Latorre per apaivagar els ànims dels ponents, i les forces 
de seguretat van haver de detenir un assembleista que 
va fer un intent agredir-lo.

Amb aquest malestar s’anaven organitzant els dife-
rents sindicats encara en la clandestinitat, fi ns arribar 
a constituir-se la Coordinadora d’Organitzacions de 
Agricultores y Ganaderos (COAG), en la qual s’integra la 
UP. Hem de pensar que en aquell moment el país estava 
passant per una doble crisi l’econòmica mundial i la 
política fruit de la transició i per tant el govern d’Adolfo 
Suárez era un govern feble, que no havia estat votat 
democràticament.

El malestar general que s’havia anat covant especi-
alment des de les manifestacions de 1976 que havien 
tret a Lleida 20.000 pagesos el 25 de maig4, va sortir 
a la llum sense que el govern debilitat per la transició 

3 El 1967 s’havia produït ja un acte de resistència a la mateixa 
Germandat, quan el candidat proposat, J.T.R., es negà a assumir el 
càrrec de president que se li volia imposar contra la seva voluntat.

4 SANTESMASES OLLÉ, Josep: «Les primeres mobilitzacions 
pageses: L’impacte democràtic al camp» a PLECS, 145, 2012, pp 
5-7.
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ho pogués evitar. A mitjans de febrer es fa l’Assemblea 
comarcal de Hermandades de Labradores y Ganaderos 
a Alguaire, aprofi tant els nous locals on es tracten temes 
com la seguretat agrària, la substitució de la Germandat 
per nous sindicats, etc5, també la UP feia dies que anava 
desenvolupant una tasca de difusió i informació de la 
vaga, i al nostre poble s’havia fet una reunió el dia 21, 
tal com informa La Mañana on hi havien participat entre 
altres Ramon Larrégula, Felip Domènech i Celestí Regué6

que informen dels principals motius de la mobilització: 
els baixos preus dels productes agraris, la necessitat 
d’igualar la seguretat social agrària amb la de la resta de 
treballadors, etc.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de la Rioja va 
posar els tractors a la carretera a causa de la prohibició 
governativa de la seva assemblea, el 21 de febrer A Cata-
lunya, però, no es comença a sortir fi ns el diumenge 27 
de febrer. Aquell dia, a l’Urgell ja van posar 200 tractors 
a la carretera, a l’altura de Sidamon. El dilluns sortiren a 
la Conca de Barberà, el dimarts s’hi afegiren els pagesos 
de la Segarra, la Noguera, el Tarragonès, l’Alt Camp i el 
Montsià, i el dimecres la resta de comarques. La vaga 
es va generalitzar arreu per tot el territori nacional, els 
tractors,uns cent mil a tot Espanya, s’anaven sumant 
als vorals de les carreteres nacionals, divuit mil eren les 
unitats que també ho feien a Catalunya

Van ser uns dies molt intensos per la gent de la 
pagesia, d’una solidaritat inusual en un món, l’agrari, 
acusat sempre de ser massa individualista. Es van formar 

5 Diario de Lérida 20-2-1977, p 20 “Asamblea Comarcal de 
Hermandades en Alguaire”.

6 La Mañana, 22-2-1977, p 5 i 23-3-1977, p 10 “Alguaire: Unió 
de Pagesos i les reivindicacions del camp”.

grups de treball per afrontar les tasques del camp més 
imprescindibles del moment. Eren els únics que no eren 
a la carretera el lloc on es feia vida nit i dia, les forces de 
l’ordre públic van quedar totalment desbordades i ac-
ceptaven de mal grat, però amb la resignació de qui està 
en desavantatge en l’enfrontament, també possiblement 
per ordres superiors per no difi cultar unes negociacions 
que es portaven a les més altes esferes entre represen-
tants del govern i dels vaguistes. L’arma més efi caç que 
podien utilitzar aquests per pressionar eren els persistents 
talls de circulació que constantment s’anaven produint, 
la incomoditat de la circulació encara es suportava amb 
resignació, el problema més important es va presentar 
a les grans ciutats per la manca de queviures a mesura 
que anaven passant els dies de confl icte a les carreteres. 
El primer objectiu era impedir el transport de camions 
per abastir d’aliments frescos les grans ciutats.

El diari La Mañana recull en vocabulari de l’època la 
vaga dels pagesos d’Alguaire7

También los agricultores de esta villa se sumaron a la 
protesta general por los bajos precios de los productos 
del campo. Es de justicia señalar que la manifestación se 
llevó a cabo con el mayor orden y disciplina. Las máqui-
nas fueron aparcadas en la misma cuneta de forma que 
no obstaculizó en ningún momento el intenso tráfi co 
que registra aquella calzada.

Cabe felicitarles por el civismo demostrado en esa 
exhibición de unidad de trabajadores del campo y es 

7  La Mañana, 8-3- 1977, p 12 “Operación Tractor”.
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de esperar que el Gobierno dará cumplida satisfacción 
a las justas demandas de agro español tan postergado a 
través de los siglos.

Vaguistes d’Alguaire durant la primera vaga dels 
tractors (febrer-març 1977)

La solidaritat dels treballadors i la ciutadania amb la 
pagesia era molt gran i això es refl ectia tant al carrer, 
com en els mitjans de comunicació on apareixen en la 
premsa diària anuncis com el del PSUC local o el del 
Centre Comarcal Lleidatà mostrant aquesta solidaritat.

Finalment, el dia 6 de març es va comunicar als va-
guistes d’Alguaire que la vaga s’havia acabat. Va ser a 
l’esplanada de Tabac, davant mateix d’on està ubicada 
avui la indústria Indulleida S.A. es va donar a conèixer 
en el transcurs d’una de les habituals assemblees que se 
celebraven per mantenir informades a les bases de com 
es desenvolupaven les negociacions a Madrid entre els 
representants del govern i dels pagesos. Les bases van 
rebre la notícia, amb un cert regust agredolç tant per la 
manca de resultats evidents, com la inexperiència en el 
funcionament de les negociacions.

Cap de les vagues posteriors, a Lleida en el sector 
agrari ha tornat a tenir el seguiment de la primera vaga, 
però tothom recorda aquesta primera vaga com un 
moment de recuperar l’orgull de sentir-se pagès i saber 
organitzar-se per aconseguir la unió entre la pagesia. 
Felip Domènech (1951-2013), un dels líders de la UP en 
una entrevista que li vaig fer el 1997 ho recordava així:

Aquella vaga va ser un orgull tan gran, perquè claro era 
una cosa… de veure la força que tenies de veure la força que 
teníem, l’orgull de ser pagès, que la gent la veies marxar 
amb una satisfacció, amb una alegria, amb unes ganes de 

participar tremendes. Va ser algo impressionant.
Es va aprendre una cultura democràtica terrible i el 

fet que no es va aconseguir massa coses del que es va 
demanar, es va aconseguir això de les peonades, algun 
reconeixement públic però vam aconseguir una cosa… 
que era per primera vegada l’orgull de ser pagès.8

 L’atmosfera política d’aquell moment es mantenia 
molt revoltada a tot el país, Adolfo Suàrez va convocar 
eleccions generals per al dia quinze de juny del 1977, que 
van ser guanyades pel seu partit, UCD (Unión de Centro 
Democrático). Amb la formació d’un nou govern es va 
restituir la Generalitat de Catalunya i va retornar el presi-
dent Tarradellas de l’exili; també es va donar compliment 
a les reiterades exigències dels recents legalitzats sindicats 
agraris, suprimir el sindicat vertical agrari del govern, o 
sigui les germandats sindicals, però el govern va crear les 
anomenades cambres agràries per substituir-les, va ser 
un intent fallit perquè la ciutadania ja no s’acceptava de 
bon grat cap imposició. El fort rebuig que van rebre per 
la gent de la pagesia i molt especialment de forma afer-
rissada per part dels sindicats agraris contraris a continuar 
amb les institucions propvinents del règim van fer que 
no fossin operatives i al fi nal dissoltes després de intentar 
col·locar-hi gent favorables al continuisme polític als seus 
òrgans de direcció.

Diversos titulars i articles de premsa fan referència a 
la primera vaga de tractors a Alguaire (Diario de Lérida i 
La Mañana, febrer-març 1977)

8 Entrevista a Felip Domènech enregistrada el dia 4 de març de 
1997.
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L’INFUNDAT ESPOLI 
DEL MONESTIR D’ALGUAIRE

PERE TERRADO TERRADO

El monestir d’Alguaire s’anà convertint ràpidament 
en desferres per voluntat de la majoria de les monges i 
del propi orde hospitaler, especialment després d’haver 
obtingut la resolució favorable de la Congregació de 
Cardenals, intèrpret del Concili de Trento, de Roma, de 
data 3-10-1705, del recurs que presentaren el 20-8-1701, 
contra el trasllat el Capítol de Lleida, en seu vacant, i la 
Ciutat de Lleida. Congregació que en la seva resolució 
digué, que les religioses havien de tornar al monestir 
d’Alguaire un cop estigués reparat i que mentrestant no 
podrien admetre ni professar cap religiosa al convent1. 
Resolució o sentència que les monges i l’orde anaren 
recorren fi ns que Roma els donà la raó l’any 1726.

Per confi rmar la voluntat de voler enderrocar el mo-
nestir impedint-ne la reparació, trobem una lletra del 
dia 9-3-17062, que des de Barcelona, onze de les religi-
oses partidàries de romandre a Barcelona, Na Ramona 
de Comporrells, priora, Na Maria Roger de Llúria, Na 
Baptista de Sabater, Na Maria de Bardaxí, Na Ramona 
de Bardaxí, Na Cecília Desvalls, Na Joana de Clariana i 
Peralbas, Na Mariana Descatllar, Na Dionisa Reart, Na 
Gertrudis de Meca i de Cardona, i Na Maria de Meca i 
de Cardona, adreçaren al príncep “Henrique”, que no 
diuen qui és, l’únic príncep amb aquest nom i en aquesta 
data que hem trobat vigent és el príncep francès Enrique 
de Borbón-Condé, del qual no ens consta que hagués 
estat a Catalunya o a Espanya.

Lletra amb la qual suplicaren al mencionat príncep 
dient-li que un dels mitjans per embarassar o obstaculitzar 
que, elles, tornessin a patir els desconsols d’una aldea on 
volien retornar-les segons la resolució de la Congregació 
de Cardenals i que n’impedís la reparació, ja que podia 
servir d’abric per a les tropes enemigues tal com va passar 
al segle anterior, referint-se a la guerra dels Segadors. 
Fem un parèntesi per fer notar que les seves paraules de 
súplica no s’ajusten a la realitat, en qualifi car d’aldea la 

1 Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Fons de Reserva. 
Topogràfi c C-239-1-11-23.

2 Arxiu Reial de Barcelona (Arxiu de la Corona d’Aragó). Gran 
Priorat de Catalunya. Reg. 665, lligall.

vila d’Alguaire, ja que una aldea és un poblet sense entitat 
pròpia, era una vila i cap de la Baronia d’Alguaire. També 
li digueren que feia ‘algun mes’, és a dir, diversos mesos, 
que el procurador de Barcelona, Josep Escon, entenem 
que era el seu procurador, va manar que enderroquessin 
la cisterna i el pou del monestir. Finalment li suplicaren 
que no donés permís per a la reedifi cació del monestir 
fi ns que no estiguessin resolts els recursos presentats.

Sovint, parlant de les desferres o enderrocs del mo-
nestir d’Alguaire, tant la ‘vox populi’ com la de persones 
signifi cades, s’ha manifestat que havien estat espoliades, 
principalment pels habitants d’Alguaire, cosa que no 
s’ajusta a la realitat, com a continuació veurem.

Fent una referència al signifi cat d’espoliar, cal remarcar 
que el verb espoliar és sinònim o parcialment sinònim de: 
desposseir, prendre, robar, usurpar, i amb una sinonímia 
més llunyana els de: expropiar, confi scar, etc. per altra 
banda podem convenir o considerar que comprar o 
vendre són verbs antònims, és a dir, el contrari d’espoliar. 

Cal recordar que, encara que el convent fou tras-
lladat a Barcelona, pràcticament tot el seu patrimoni 
immobiliari, inamovible, i les seves rendes majoritàries 
continuaren a la Baronia Alguaire, per tant, hi havia tot 
un seguit de personatges i persones que vetllaven per 
la integritat dels seus béns, com el Comanador, el Batlle 
(com a jutge) i el Sotsbatlle, el Vicari perpetu, diversos 
apoderats i altres persones addictes per haver-ne obtingut 
alguna gràcia o favor.

Si algú d’Alguaire s’hagués apoderat d’una sola pedra 
de seguida ho hauria sabut tothom i segurament hauria 
acabat detingut i sancionat i segons la importància fi ns i 
tot empresonat. Això no exclou que d’algun poble proper 
aprofi tant-se de la nocturnitat pogués endur-se’n alguna 
cosa. Poca cosa, però, si es donà el cas, ja que durant 
força temps després de l’abandonament continuava 
havent-hi les muralles.

Naturalment, el convent va destinar part de les des-
pulles o enderrocs a diverses obres d’edifi cis propis del 
monestir, com en les obres dels molins, el fariner i l’olier, 
i en les de la casa del Merli, com veurem. En donaren 
per refer la Capella de l’Hospital, en la construcció de 
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l’església parroquial, etc. però la resta es va anar venent 
al llarg dels anys. Vendes que s’allargaren fi ns a la desa-
mortització.

Veiem tot seguit, cronològicament, les referències que 
es refereixen no la l’espoli sinó a la donació i a la venda 
de les despulles del monestir.

El dia 13-1-17283, el capellà vicari perpetu d’Alguaire, 
fra Pere Viver, escrigué una lletra al comanador d’Alguai-
re, en la qual li comunicava que el dissabte anterior, dia 
10 del corrent, el procurador de la Baronia d’Alguaire, 
Sr. Revert –que era notari de Balaguer– entre altres coses 
disposà que es convoqués tres mestres de casa per mirar 
i reconèixer les cases, església i quartos del monestir per 
saber com estava, els quals sota jurament digueren, entre 
altres coses, que es podien aprofi tar teules unes 40.000 i 
la fusta, que seria poca la que es pogués aprofi tar. Tam-
bé li demana que es donés la providència al més aviat 
possible per posar en cobrament, és a dir posar en venda 
la teula i la fusta.

Amb la mateixa referència del paràgraf anterior, el dia 
21-1-1728, el vicari perpetu d’Alguaire, fra Pere Viver, 
tornà a escriure una lletra al comanador d’Alguaire, en 
la qual li comunicà que faltava molt poc per acabar de 
descobrir el convent, però que per causa dels vents tant 
forts que feia havien hagut de baixar del monestir els 
Mestres de cases, el Batlle i el Sotsbatlle, els quals, digué, 
que procurarien posar en cobro, és a dir, en venda, la 
teula i fusta dintre de la mateixa església.

No obstant, prèviament, en data 16-12-17154, al 
primer full del llibre de comptes del monestir, ja hi 
apareixen dues entrades de diners per venda de fusta. 
La primera diu: Fem entrada de 110 lliures i 15 sous les 
quals rebem per mitjà de Miquel Llombart, batlle, per 
tantes ne benefi cià (n’obtingué) de fusta inútil de l’antic 
Convent. I a primers de l’any següent, el dia 15-1-1716 
feren entrada de la quantitat de 80 lliures i 5 sous les 
quals rebem per mitjà de Miquel Llombart, batlle, de 
fusta inútil, benefi ci 80 lliures i 5 sous.

La prioressa del monestir d’Alguaire, Na Baptista 
Sabater de Lladós, en data 31-7-17335, feu tres lletres 
similars dirigides al Governador (Procurador), al Vicari 

3 Arxiu Reial de Barcelona (Arxiu de la Corona d’Aragó). Gran 
Priorat de Catalunya. Reg. 666, lligall.

4 Arxiu del Monestir de Monges de la Mare de Déu d’Alguaire. 
Arxiu 2. Capsa 5. Llibre 21, f. 1r.

5 Arxiu Reial de Barcelona (Arxiu de la Corona d’Aragó). Gran 
Priorat de Catalunya. Reg. 663, lligall.

i al Batlle d’Alguaire, una a cadascú, comunicant que 
podien aprofi tar les desferres del monestir per reparar la 
Capella i la casa del Merli. I que es conservés si quedava 
algun retaule a l’església.

Del memorial de les despeses del Molí any de 17396, 
trobem que, entre moltes altres, es van fer les següents: 
Per arrencar pedra Pedro Calbera que quadrejà o escairà 
–escrigueren ‘esquadriga’– algunes pedres durant 5 dies 
a raó de 7 sous dia, són una lliura i 17 sous. Per portar 
la pedra per dos parells i mig de mules a raó d’una lliura 
per parell, són dues lliures i 10 sous. Per 750 teules a 
raó de 10 lliures el miler, valien 7 lliures i 10 sous. Hi ha 
una nota al fi nal del memorial que diu: Referent a les 
teules, diuen els Llombart, que no volen diners sinó les 
teules, però miraré si puc fer-los prendre els diners, però 
per ara no pot ser, atès que Anton Llombart està sense 
esperança de vida.

Als censos del Coscollar d’Alguaire, que solien pagar 
una quartera de gra per jornal, hem trobat al fi nal del 
compte de l’any 1755, el següent apunt. Anton Nadal, 
Francesc Gonzàlez i Vicent Gonzàlez pel cultiu de les 
terres de dins del tapiat del Convent, és a dir, de les 
muralles, van pagar 9 quartans de blat. (La referència 
d’arxiu és la mateixa que la del paràgraf anterior).

Josep Carbonell, col·lector d‘Alguaire, en data 12-5-
1769, pagà la quantitat de 58 lliures 17 sous i 9 diners, 
a raó de 6 sous i 6 diners per dia, per 194 jornals de 
manobres i conduir pedra del convent a les obres de la 
casa del Merli i del molí de farina fi ns al dia de la data, a 
Ramon Nadal i Josep Purroy, veïns d‘Alguaire, absents, i 
per ells per no saber signar ho feren Miquel Coma, Fèlix 
Montsó àlies de la Pastora, i Joan Oliva, que en reberen 
els diners. Amb la mateixa anterior referència d’arxiu.

Per portar la pedra des del convent antic a la casa 
del Merli, el dia 28-5-17947, el Monestir abonà al Batlle 
d’Alguaire, la quantitat de 13 lliures 17 sous i 6 diners 
que les havia pagat per compte del Convent d’Alguaire. 
Consta als llibres de comptes del monestir.

En data 15-3-18038, trobem un rebut de Baptista 
Maench, mestre d’obres, de la vila d’Alguaire, per haver 

6 Arxiu del Monestir de Monges de la Mare de Déu d’Alguaire. 
Arxiu-3. Capsa-3. Lligall 3.

7 Arxiu del Monestir de Monges de la Mare de Déu d’Alguaire. 
Arxiu-2. Capsa-6. Llibre 23, f. 46v.

8 Arxiu del Monestir de Monges de la Mare de Déu d’Alguaire. 
Arxiu-3. Capsa-3. Lligall 3.
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rebut d’Antoni Vidal, col·lector del Sr. Francesc Martí, i 
Companyia, 71 lliures 14 sous, pels treballs que tenia fets 
al molí: arrencar pedra i portar-la, argamassa, manobres, 
ges, arrencar i tornar a plantar dues moles, fer un pany 
de paret damunt les moles, i compondre les canals. Per 
Baptista Maench signà Marià Melcior.

Les vendes de pedra continuaren produint-se durant 
la desamortització, el dia 20-7-18419, trobem un parell 
d’apunts comptables de l’Administració de la Desamor-
tització de Lleida, als llibres d’ingressos, el primer dels 
qual diu: (ingrés) de 1085 rals de billó que entrega Pau 
Borràs, (de la Portella), pel valor del mateix nombre de 
pedres que li foren venudes en pública subhasta, el dia 
4 del corrent, existents a la vila d’Alguaire, procedents 
dels fonaments del Convent de Monges de Sant Joan 
de Jerusalem de Barcelona que fou fundat a Alguaire en 
temps molt antic. Total ingressat 1085 rals. Remarquem 
que les pedres procedien o eren extretes dels fonaments, 
perquè ja no en devia de quedar que fossin més fàcils 
de treure.

L’altre apunt, a continuació de l’anterior i per tant 

9 Arxiu Històric de Lleida. Fons Desamortització. Llibres. Reg. 
2693, f. 6r.

amb les mateixes dades de referència diu: (ingrés) de 
695 rals de billó que han entregat diversos veïns de la vila 
d’Alguaire per mans del seu Alcalde Constitucional pel 
valor del mateix nombre de pedres que obraven en llur 
poder extretes dels fonaments que existien al terreny que 
en temps antic fou el Convent de Monges de Sant Joan 
de Jerusalem de Barcelona; tot d’acord amb l’ordre de la 
Intendència de 4 de maig darrer, en virtut de l’expedient 
de denúncia que se n’instrueix. Total 695 rals. 

I això és el que sabem, fi ns ara, què passà amb les 
desferres del monestir d’Alguaire.

De totes maneres resten moltes preguntes a l’aire 
referents a les pedres més treballades o més valuoses que 
formaven part d’elements constructius amb signifi cat 
propi. Per exemple les pedres del claustre, els fi nestrals 
del qual devien d’ésser romànics o gòtics, els sarcòfags 
que eren part d’un altar o d’una capella, o els que eren al 
claustre o a l’església, els mateixos altars de pedra de les 
capelles, etc. és molt possible que aquests components 
no es venguessin pedra a pedra sinó en conjunt, alesho-
res és normal preguntar-se: on devien d’anar a parar? 
Hom pot suposar que es vengueren per col·locar-les en 
altres esglésies, convents o altres edifi cis religiosos. Seria 
interessant que algú en fes una recerca.

L’ESTUDI DEL SR. PIQUÉ
PERE TERRADO TERRADO

Foto de grup d’alumnes a l’escola del Sr. Pi-
qué, cap als anys 1941-42

L’escola anomenada ”del Piqué” es trobava al costat 
de l’espai que actualment ocupa el tanatori del carrer 
Florida. Era un edifi ci allargat, de planta baixa, construït 
amb totxo massís groguenc, paral·lel a la sèquia (la toma) 
que discorre per sota del carrer i continua cap a Tabac. 

Al grup d’escolars de la fotografi a, que datem sobre 
1941 - 1942, trobem nois nascuts entre els anys 1929 i 
el 1936. Els més grans, a les fi les superiors, tindrien entre 
8 i 13 anys, mentre que els més joves, asseguts a la fi la 
inferior, tindrien entre 6 i 7 anys.

En un Cercavila anterior vàrem explicar que els pàr-
vuls (4 – 5 anys) anaven al primer pis de “Cal Sicle”, al 
carrer del Pati, amb xiquets i xiquetes barrejats. Durant 
molts anys i fi ns la seua jubilació, la parvulista va ser la 

Sra. Encarnació Sellart Elías, nascuda a Albesa. Al seu 
fi ll, el Sr. Javier Morell Sellart se’l coneixia pel renom de 
“Javier de la Mestra”.

Desconeixem si el dia que es va prendre la fotografi a 
van ajuntar uns quants xiquets de cada quinta o era el 
grup complert que havia assistit a classe. En un temps 
en què l’escolarització no era obligatòria, l’absentisme 
era molt elevat.

El mestre, Sr. Carmel Goixart Curià

El Sr. Carmel Goixart Curià era fi ll d’Albesa. Hauria 
nascut cap al 1915.

Tenint en compte que la fotografi a del grup d’escolars 
seria del 1941 ó 1942, el Sr. Goixart tindria entre 26 i 
27 anys. Els seus alumnes el recorden i qualifi quen com 
un bon mestre, a diferència d’algun altre que va deixar 
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molt mal record pels càstigs físics que, de forma gratuïta, 
aplicava als pobres menors.

Cap al 1946, després d’Alguaire, trobem al Sr. Goixart 
exercint de mestre al seu poble, Albesa, mentre que cap 
al 1955, amb 40 anys, aconsegueix la destinació al col-
legi públic d’Alfarràs. En aquest poble coneix i es casa 
amb un altra mestra, la Sra. Carmen Aquiso Sáenz de 
Valluerca, d’origen basc. El darrer any que els trobem 
censats a Alfarràs és el 1969. Caps als anys 70 la parella 
es trasllada a la zona de Tarragona, on s’haurien jubilat. El 
matrimoni no va tenir fi lls, la qual cosa ha difi cultat trobar 
descendents que aportessin informació més detallada.

A Alfarràs, el Sr. Carmel Goixart, a part del magisteri, 
feia repassos i també s’encarregava de gestionar una 
petita ofi cina de la Caixa de Pensions, per arrodonir els 
minsos sous que cobraven els mestres en aquells anys.

Al llistat adjunt dels alumnes podeu veure qui és qui. 
Malauradament no ha estat possible d’identifi car el xi-
quet número 53. Tant de bo, amb l’ajut d’altres persones 
del poble, puguem esbrinar qui és. 

Faig arribar el meu agraïment a totes aquelles perso-
nes que m’han ajudat a posar nom als nois de la foto. 

En primer lloc a la Sra. Antonieta Domingo Barbé, 
per facilitar-me la fotografi a i identifi car, a part del seu 
espòs i el cunyat, Josep i Fausto Rodié Roma (de cal 
Txen), a altres.

Per ordre alfabètic, als Srs. Placer Buira Feliu, Roberto 
Gatell Rovira, Salvador Garrié Bermeo, Josep Maria Gon-
zàlez Bañeres, Pepito Llovera Mayench, Paquito Torrent 
Roma i Josep Maria Usall Salvia.

La seua memòria ha fet possible aquesta col·laboració.

1. RAMON MATEU MELÉ (BARRAU) Casat amb Carme 
Oms Salvia (Cal Pascual)

2. JOSEP GIRÓ OLIVA (MELÉ) Casat amb Catarina Gras 
Gelet (Cal Trumfa)

3. JOAN GONZÀLEZ SOLANÍ (TXECO) Casat amb Pepita 
Serramona Llobet (Cal Xollador)

4. JOSEP RODIÉ ROMA (TXEN). Casat amb Antonieta 
Domingo Barbé (Cal Ramon de la Vicenta)

5. FAUSTO MAYENCH LLASERA (PALABRA /CONFIT) 
Casat amb Ramona Tersa Gonzàlez (Cal Farre del Pati)

6. RAMON NADAL VIDAL (CARRERA) Casat amb Teresa 
Carnicé Santallusia de Vilanova de Segrià

7. RAMON ROCA JOVÉ (CAPELLANET) Casat amb Pilar 
Contreras Sánchez
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8. WENCESLAU LLADONOSA BAÑERES (FILOMENA) 
Casat amb Emilia Ribes Coll (Cal Mantxiqui)

9. JOAN (Joanet) MONTSERRAT PERNA (BESCANS) 
Casat amb Dolores Contreras Sánchez

10. FAUSTO JUSTRIBÓ ROCA (QUITO) Casat amb Rosita 
Baltasar Mola (Cal Sunta)

11. JACINTO (Sinto) FARRÉ LLADONOSA (SINTO) Casat 
amb Manuela Morreres Tresánchez

12. JOSEP (Pepito) GONZÀLEZ SOLDEVILA (PATXEC) 
Casat amb Maria Sánchez Sánchez

13. ROBERTO BAÑERES MATEU (VERT) Casat amb Elvira 
Baradad Soldevila (Cal Corassero)

14. ANTONIO HERBERA GONZÀLEZ (FIDEUER). Va morir 
el 1946 als 14 anys

15. JOAN ROIG SEBÉ (CODEMUS) Casat amb Maria Gelet 
Escuer (Cal Finet)

16. MIQUEL SIMÓ SATORRA (BEPA). Flequer a Almenar. 
Casat amb Rosa Campistó Doviu

17. ROGELIO ALBANA GONZÀLEZ (MANJÀ) Casat amb 
Antonieta Mola Roca (Cal Pere del Salot)

18. PAU COSTA ALCÁZAR (FILL JOSEPA DEL PELLAIRE) 
Va marxar d’Alguaire

19. MIQUEL (Miquelet) PASTORET GELET (MELGA) Casat 
amb Teresa Garcia Torres (Cal Fermín Garcia)

20. JUAN (Juanito) FARRENY ESPACHS (MASSIÓ) Casat 
amb Virtud Justribó Roca (Cal Quito)

21. JAUME (Jaumet) TOMÀS CASELLES (PORTELLÀ). 
Casat amb Maria Serramona Llobet (Cal Txollador)

22. JOSEP MARIA USALL SALVIA (MANUELA) Casat amb 
Montserrat Rodié Roma (Cal Txen)

23. SEBASTIÀ (Sebastianet) GIRÓ VILAMAJÓ (GIRÓ)
24. ÀNGEL ROS MORANCHO (JAUME /BAELLA) Casat 

amb Maria Vilamajó Sabaté (Ca l’Aiguader)
25. FAUSTO RODIÉ ROMA (TXEN) Casat amb Maria Melé 

Vilanova (Cal Gori)
26. ANTONIO OMS BALTASAR (RAFEL DEL PASCUAL/

ROS FEDRICA) Casat amb Vicenta Poyatos Barajas
27. ANTONIO FELIU BADIA (PINELETA) Casat amb Emília 

Lladonosa Barbé (Cal Josep de Nastasi)
28. JOSEP MAYENCH BARADAT (TXAVALET) Casat a 

Albelda
29. JOSEP (Pepito)) AGUSTÍ BAÑERES (TARUC). Casat 

amb Maria Garrigó Barbé (Cal Simona)
30. RAMON BADIA JUSTRIBÓ (NASI DEL PIMPO)
31. BERNARDO (Nardo) TURMO BAÑERES (PEPA DEL TO-

MANY). Casat amb Anna Gruas Estadella (Cal Gruas)
32. RAMON DOMINGO PUÑET (ROSSA DEL PUNYET) 

Va marxar a Barcelona
33. JOSEP (Pepito) FELIU PONS (MIQUEL DE CARGUES) 

Casat amb Emília Cambray Barta (Cal Boqueta)
34. JOSEP (Pepito) LLOVERA MAYENCH (GARRUT) Casat 

amb Custòdia Ocaña Ariza
35. FRANCISCO (Paco) GONZÀLEZ ROCA (ROSA)
36. ENRIC BARBÉ MOLA (PATXATXO) Casat amb Anto-

nieta (potser Valls Faixes?) de Cal Faixes

37. FRANCISCO (Paquito) TORRENT ROMA (TORRENT/
QUAN) Casat amb Julia Franco Jiménez

38. RAMON GIRÓ OLIVA (MELERET) Casat amb Rosita 
Giró Buira (Cal Sosa)

39. RAMON POCH TORRES (TARÍN) Casat amb Maria 
Lirio Bravo

40. JOSEP MARIA GONZÀLEZ BAÑERES (CANOT) Casat 
amb Carme Ramírez Teres (Cal Gori)

41. JAUME BADIA VIDAL (GRANAT) Va marxar a Barce-
lona

42. CÀNDIDO ROIG VILADRICH (JAQUES) Casat amb 
Dolores Rodés Garriga

43. JOSEP SISA COMELLA (MARE CARME DEL DONAT) 
Va marxar a França

44. JAUME ARNÓ ESQUIROL (ARNÓ) Casat amb Hortèn-
sia Maench Mateu (Cal Pataques)

45. TOMÀS MATEU CASES (LLENYA) Va anar a viure amb 
sa germana a Almenar

46. JOAN BOIRA SALOMÉ (JOAN DEL FLORES)
47. JAUME ESPINET GONZÀLEZ (CANOT C/ Pati) Casat 

amb Carmen Lirio Barajas
48. JOSEP (Pepito) COSTAFREDA PALAU (COSTAFREDA)
49. MANEL HOSPITAL MORGUÍ (MARE RAMONA DE 

MORGUÍ)
50. JOAN BERGÉS DOMINGO (TECLA). Casat amb Julia 

Nova Gómez
51. MANEL GONZÀLEZ FARRENY (CANOT / PALANA) 

Casat amb Elena Palau Calveras
52. ALBERTO LLADONOSA FARRENY (HILARIO) Casat 

amb Lolita Gonzàlez Margullón
53. DESCONEGUT. No l’hem pogut identifi car
54. RAMON (Ramonet) BAÑERES GONZÀLEZ (SISCO 

DEL VERT)
55. JOSEP (Pepito) SALVIA BASI (CAPITÀ) Casat amb 

Maria Lobo Morell (Mallorquina)
56. JORDI GRAU BAÑERES (MAGA) Religiós Franciscà
57. PLÀCIDO (Placer) BUIRA FELIU (PLACER) Casat amb 

Teresina Comella Oliva (Cal Jaume del Donat)
58. JOSEP (Pepito) LATORRE FELIU (PINELA) Casat amb 

Pura Poyatos Barajas
59. JERONI BUSQUETS PANÉ (BUSQUETS). Va morir jove, 

cap als 20 anys
60. MANUEL SABATÉ BUIRA (GRAVAT DEL TORRES) Casat 

amb Pepita Grau Gonzàlez (Cal Pequeño)
61. ROBERTO GATELL ROVIRA (TXANTXA) Casat amb 

Assumpció Comella Feliu (Cal Quim del Donat)
62. JAUME (Jaumet) PLANES GIRÓ (PALLOT) Casat amb 

Francisca Ocaña Ariza
63. SALVADOR GARRIÉ BERMEO (TRO) Casat amb Maria 

Badia Bañeres (Cal Jaume del Granat)
64. –JAUME FELIU FLOREJACHS (PINELA/ TUPINAIRE) 

casat a Almenar amb Rosario Puig-gros Esteve
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En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat 
2022 que se celebra del 16 al 22 de setembre, encara que 
uns dies més tard, hem organitzat uns tallers de bicicleta 
perquè el lema d’enguany és «Combina i mou-te!». Han 
dut a terme aquesta activitat monitors del programa 
Nereu i ha estat dirigida als alumnes de 4t, 5è i 6è. 
Amb el Nereu Bike es pretèn fomentar un estil de vida 
saludable mitjançant l’ús de la bicicleta, proporcionant 
coneixement pràctics i teòrics sobre educació viària. 
També s’ha organitzat una sortida familiar en bicicleta 
durant el dissabte següent.

La Setmana Europea de la Mobilitat promou hàbits 
de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són 
els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport pú-
blic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis 
possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de 
l’aire i la reducció de la contaminació.

La Setmana del 2022 porta per lema “Combina i 
mou-te!” que posa l’accent en la intermodalitat i ens 
anima a moure’ns de manera sostenible i practicar la 
intermodalitat, en el benefici per la nostra salut i per al 
medi ambient.

El lema vol transmetre la voluntat, expressada per la 
Comissió Europea, d’arribar a la neutralitat en emissions 
de carboni al 2050. A més, també vol incidir en la im-
portància de l’accessibilitat en els transports sostenibles 
i en la necessitat de promoure un sistema de transport 
inclusiu per a totes les persones. 

I els objectius principals de la Setmana són els se-
güents:

• Estimular un comportament ciutadà, en relació 
amb l’ús del vehicle, compatible amb el desen-
volupament urbà sostenible, en particular amb 
la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció 
d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de ga-
sos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum 
racional dels recursos energètics.

• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes am-
bientals del transport i informar-la sobre les seves 
diferents modalitats.

• Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles 
i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la 
mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.

• Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la 
ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en 
un entorn saludable i relaxat.

• Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús 
excessiu del transport motoritzat. Per una banda, 
la contaminació atmosfèrica i la congestió que ge-
neren tenen un impacte negatiu sobre els sistemes 
respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien 
el sedentarisme i la inactivitat física.

“COMBINA I MOU-TE!”
PILAR SERRA I TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS
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33È PREMI JOSEP LLADONOSA D’HISTÒRIA 
LOCAL DELS PAÏSOS CATALANS

ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

El passat 13 de novembre, vam celebrar la 33a, edició 
dels premis d’història Local. El treball guanyador va ser 
“Les olors a la Lleida medieval: salubritat i salut pública 
a Lleida entre els segles XIII i XV», obra de Guillem Roca. 
En aquesta edició, vam poder comptar amb la presència 
de totes les autoritats locals, membres del patronat, 
Ajuntament de Lleida, Consell Comarcal, Diputació de 
Lleida, Universitat de Lleida i com no, del president del 
patronat. Els alumnes de l’escola municipal de Música, 
van amenitzar el transcurs de l’acte amb diverses peces. 
Els pubills i pubilles van assistir també en aquesta ocasió 
donant el toc que esperem continuista a aquesta edició. 
És un objectiu fonamental que els nostres joves coneguin 

la tipologia d’aquests actes i el que representen.

La mentora d’aquesta edició era la nomenada Sra. 
Rosa Lluch, a causa de la covid, no va poder assistir, de-
legant la seva presència a la Sra. Maria Soler, companya 
de professió i del projecte de restauració del Monestir 
Santjoanista en el que ambdues treballen conjuntament.
El director de la Manyana, senyor Guillaumet, va remarcar 
una vegada mes el compromís amb aquest premi i la 
seva difusió. Des del consistori volem agrair la presència 
i la col·laboració de tots els que feu possible que un cop 
més aquest acte fos lluït i representatiu dins el món de 
la cultura tant a Catalunya com més enllà.
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El diumenge 13 de novembre, el grup musical Pop 
Piano Quartet, ens va oferir un repertori fantàstic. La no-
vedosa fórmula de transcriure obres actuals de la música 
pop a instruments com són la viola, el violí, el violoncel i 
el piano va resultar un èxit. L’espai del Santuari del Merli, 

amb una acústica excepcional combinat amb la gran 
qualitat musical de tots els músics van delectar a tots els 
assistents. Amb aquest concert, van donar continuïtat 
als actes culturals que van començar el matí amb el 33è 
Premi d’Història Local.

CONCERT POP PIANO QUARTET
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

L’Auca del Sr. Esteve, és una obra teatral clàssica cata-
lana, de l’autor Santiago Rusiñol. Dissabte 18 de novem-
bre vam gaudir d’una tarda teatral on es va representar 
aquesta obra clàssica però atemporal. L’Agropecuària, 
produccions extensives, és la companyia especialitzada 

amb aquest que representa aquesta i altres obres clàs-
siques del teatre català al llarg de tot el territori català, 
mostrant d’aquesta manera la riquesa cultural dels nos-
tres autors clàssics.

TEATRE: L’AUCA DEL SR. ESTEVE
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
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Des del Pla Educatiu d’Entorn PEE, ja fa uns anys or-
ganitzen diferents activitats que han de dur a terme els 
alumnes de l’Institut d’Almenar a diferents associacions, 
entitats, escoles, llars d’infants, residències d’avis, etc. 
de diferents localitats per tal d’oferir serveis comunitaris.

Des del Refugi Municipal d’Animals d’Alguaire, els 
Voluntaris Animalistes, els han organitzat diferents 
jornades amb activitats com: neteja del recinte, pintar 
i restaurar la caseta de fusta, plantada d’arbres, cobrir 
amb ombratges els boxes…

També van tenir una Xerrada amb la terapeuta Anna 
que els va explicar com ajudar els animals a canalitzar i 
gestionar les seves pors mitjançant una teràpia amb olis.

Els nois i noies han pogut estar amb contacte 
amb els gos-
sos que tení-
em en aquell 
moment a l 
refugi, por-
tant-los a pas-
sejar, netejant 
els seus boxes 
i jugant a cór-
rer i a pilota 
amb ells. La 
ver i tat  que 
alumnes i ani-

ACTIVITATS ALUMNES INSTITUT 
ALMENAR I VISITA DE L’ESPLAI 

SAGRAT COR AL REFUGI MUNICIPAL 
D’ANIMALS I DEIXALLERIA

CARME CAMBRAY BOIRA
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
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mals del refugi han connectat molt bé i s’ho han passat 
d’allò més bé.

Tant l’Ajuntament com els Voluntaris Animalistes d’Al-
guaire volem agrair a tots els nois i noies que han passat 
pel nostre refugi durant aquest mes de novembre, tota 
la seva feina i participació, ja que ha set per part de tots 
una experiència molt enriquidora.

Durant aquest mes de novembre també hem tingut la 
visita dels nens i nenes i monitores de l’Esplai Sagrat Cor 
d’Alguaire, a càrrec de Mossèn Xavier Navarro.

Aprofitant que estan treballant en la Setmana del 

Medi Ambient, van visitar la Deixalleria Municipal per 
veure la recollida selectiva de la brossa que generem en 
les nostres cases.

També van aprofitar per visitar el Refugi Municipal 
d’Animals, coincidint amb els voluntaris animalistes i els 
nois i noies de l’Institut d’Almenar, on els vam explicar 
la funció del refugi i els abandonaments d’animals que 
tenim al nostre poble, així com la importància de tenir 
bona cura dels animals i que s’han de tenir amb la seva 
cartilla sanitària, les vacunes i identificats amb xip.

Gràcies per la vostra visita.
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FESTA DE LA CASTANYADA  
I PASSATGE DE LA POR 2022

ELVIRA LARRÈGULA MONTSERRAT I ANTONI BONET BADIA
REGIDORIA DE FESTES

Una de les festes més esperades per tots els infants 
és la Festa de Halloween i castanyada, on la mainada 
prepara les disfresses més terrorífiques i esperen tastar 
una bona paperina de castanyes. 

Per això, el passat 29 d’octubre vam preparar un any 
més El Passatge de la Por al Poliesportiu Municipal d’Al-
guaire on no hi varen faltar les Bruixes Bones del Merli 
amb la seva Poció Màgica, així com tampoc les Casta-
nyeres obsequiant amb una paperina de castanyes ben 
calentes per ajudar a passar el fred a tots els assistents.

Al Passatge de la Por hi van participar tot tipus de 
personatges terrorífics com Fantasmes, Vampirs i vam-
piresses, bruixes, homes llop, esquelets, tot tipus de 

zombis, pallassos malèfics, l’home sense cap, la núvia 
fantasma, etc., que van provocar els crits i corredisses 
de tots els assistents.

L’Ajuntament voldríem agrair a tots els col·laboradors 
i participants per fer-ho possible així com també a les 
associacions com L’ASSOCIACIÓ FOT-LI FOC I FORT, 
L’ASSOCIACIÓ DE JOVES, L’AMPA, LES BRUIXES BONES 
DEL MERLI, els GESTORS DEL POLIESPORTIU i els PAR-
TICULARS.

Donar les gràcies a la gran assistència de nens i ne-
nes, pares i padrins, que un altre any, van voler venir a 
gaudir d’aquest passatge de la por i passar una estoneta 
de terror.
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OBRES DE DOTACIÓ I MILLORA DELS 
SERVEIS ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

JOAN JORDI GIRÓ I CARME CAMBRAY BOIRA
REGIDORIA D’OBRES I INFRAESTRUCTURES

Durant l’any 2022 s’han realitzat diferents obres per tal de millorar serveis i accessos als equipaments i vies mu-
nicipals, prou importants per nomenar-les i detallar-les, ja que han representat una millora notòria i han potenciat la 
seva funcionalitat.

1. Dotació i Millora de Serveis als Equipaments Municipals, Cementiri, Zona Esportiva i Zona Escolar. Amb un 
pressupost total de 122.391,50 €.

Aquestes obres es centren en tres actuacions independents:

– Les obres de Creació d’Accessos entre equipaments per potenciar la seva funcionalitat a totes les edats i accés a 
la zona escolar. Acabament de l’obra amb l’equipament dels espais amb mobiliari urbà que consta en col·locar una 
barana de seguretat per als vianants.

– Les obres d’adequació de l’entorn del cementiri destinades a l’aparcament i suport logístic a nivell territorial, 
comarcal i local. I les Obres de Creació d’Espais integrats al vial d’accés a l’aeroport per a la publicitat d’estratègies ter-
ritorials. I la construcció d’una escultura que publicita i representa la benvinguda i rebuda dels visitants al nostre poble.
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2. Construcció de 60 nínxols al Cementiri Municipal d’Alguaire. Amb un pressupost de 68.614,36 €.

Aquestes obres consten de l’ampliació del cementiri municipal per mitjà de la construcció d’una llosa base. La 
construcció de 60 nínxols, la coberta de tot el conjunt i la pavimentació de la vorera segons la disposició del conjunt 
de nínxols; amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat en aquest punt. També es preveuen les obres necessàries per 
complementar els detalls d’acabat i annexió del nou mòdul de nínxols amb la resta del cementiri.

3. Construcció d’una Plataforma de vianants a la Plaça Sant Faust d’Alguaire per a la Supressió de Barreres 
Arquitectòniques i dotació d’equipaments de mobiliari urbà. Amb un Pressupost total de 105.007,46 €.

Construcció d’una Plataforma de vianants a la Plaça Sant Faust per a la Supressió de Barreres Arquitectòniques 
amb l’anivellament de les voreres perimetrals de la plaça amb la part central arbrada, supressió de totes les vorades i 
pavimentació de la superfície amb llarbordins en un sol nivell; quedant integrades les embocadures dels carrers Jaume 
Nadal, Mossèn Ramon Artigues, Moll, Botera i Plaça Església.

Acabament de l’obra amb l’equipament dels espais amb mobiliari urbà que consta en col·locar bancs, jardineres, 
papereres, baranes de separació i seguretat, pilones i faroles. 

4. Renovació de Paviment d’aglomerat asfàltic a 
l’Avda. Jaume Nadal i diferents vies d’Alguaire. Amb 
un Pressupost de 135.199,41€.

Renovació del ferm del paviment d’aglomerat as-
fàltic a tota l’Avda, Jaume Nadal i a diferents vials del 
municipi, amb la finalitat de restituir la capa superficial 
existent de rodolament per una capa uniforme i amb 
unes rasants definides.

Quedant pendent la rehabilitació i renovació de tot 
l’enllumenat de l’Avda. Jaume Nadal i dotar d’equipa-
ments els espais amb mobiliari urbà.

5. Pavimentació d’un Tram de Camí amb Doble Trac-
tament Asfàltic Superficial. Utilització Àrid Reciclat 
dels Residus de la Construcció amb Marcatge CE per 
l’Aplicació d’una Base al Camí del Sassalt d’Alguaire. 
Amb un pressupost total de 65.758,13 €.

Arranjament d’un tram del camí del Sassalt 
per mitjà de l’aplicació d’un doble tractament 
asfàltic superficial i acabat amb àrid fi. I també 
en la utilització d’Àrid Reciclat dels Residus de 
la construcció amb marcatge CE per l’Aplicació 
d’una Base al Camí del Sassalt d’Alguaire.

Les Obres que encara estan en procés d’exe-
cució, durant aquest últim trimestre de l’any 
2022 són les següents :

1. Adequació i Sanejat del Bar i Submi-
nistrament i muntatge de la Barra del Bar 
de l’Edifici del Casal d’Alguaire. Amb un 
Pressupost total de 89.285,08 €.

El projecte respon a la necessitat de l’ade-
quació i sanejat de la zona interior del bar de 
l’edifici Casal, que ara mateix es troba en desús 

i amb falta de manteniment i adequació de l’espai i les seves instal·lacions així com també rehabilitar les portes i el 



26 92

lavabo del bar i adaptar-los amb la supressió de barreres arquitectòniques.

També remodelar i equipar amb mobiliari la zona de la barra i de la cuina del bar. 

2. Estabilització Promontori Sagrat Cor d’Alguaire. Amb un Pressupost de 127.101.70 €.

Execució de les obres del projecte : “ Projecte Constructiu. Estabilització del 
Promotori del Sagrat Cor d’Alguaire”, de clau : IN-PC-19-038-AT, consistent en el 
capítol I. Promontori del Calvari i capítol II. Blocs de l’antiga cantera.

Tot l’anterior per identificar les majors amenaces geològiques que afecten 
l’entorn del PROMOTORI DEL CALVARI D’ALGUAIRE, simular situacions de risc 
plausible, de període de retorn de 1 – 30 anys, i que poden posar en risc de 
persones amb explotació, veïns i instal·lacions permanents i proposar mesures 
constructives i de gestió que en puguin minimitzar les conseqüències.

3. Obres de Millora i Dotació de Serveis a la Via Principal d’Accés a la Població N-230. Amb un pressupost 
de 297.339.35 €.

Projecte inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, d’ara en endavant PUOSC, dins de la línia de sub-
vencions per a inversió. Les obres consisteixen en tres accions :

Acció 1 : Millores d’equipaments i infraestructures per al desenvolupament territorial.

Acció 2 : Dotació de serveis a les voreres per la millora de la mobilitat i amb mesures protectores dels riscos naturals 
de la inundabilitat.

Acció 3 : Eficiència energètica en les instal·lacions d’enllumenat existents.

I sobre les Obres pendents de començar durant l’últim trimestre de l’any 2022 i acabades durant el primer trimestre 
de l’any 2023 i obres que s’executaran o iniciaran durant el primer trimestre de l’any 2023. 

1. Condicionament del Parc de la Zona Esportiva d’Alguaire. Amb un import total de 176.948,10 €.

Projecte que consisteix en formar una zona de Parc Lúdic Infantil a la zona escolar i la zona esportiva d’Alguaire 
per mitjà de la realització de les obres 
consistents en : treballs d’obra cor-
responents a l’adequació , sanejat i 
moviments de terres de tres espais 
diferenciats, per la formació d’una 
Zona de Pumptrack, un Parc Infan-
til de per a infants de 0 a 3 anys amb 
equipaments tipus Robinnia, un Parc 
Infantil per a infants de 3 a 12 anys 
amb equipaments tipus Robinnia, i 
l’adequació i equipament de l’espai 

Pumptrack. Acabat similar a la fotografia.
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per ubicar un Workout, també es diferenciarà una Zona d’esbarjo amb l’equipament de taules picnic.

2. Dotació i millora de l’enllumenat i equipament amb mobiliari urbà de l’Av. Jaume Nadal. Amb un pres-
supost total de 96.000,00 €.

Dotació de nou enllumenat en l’Av. Jaume Nadal, que farà que millori l’eficiència energètica. Dotació d’equipaments 
en mobiliari urbà al llarg de l’Avinguda que serà en continuïtat de l’equipament de la Plaça Sant Faust.

Planell esquema orientatiu de les diferents zones.

El passat diumenge dia 20 de novembre de 2022 
va tenir lloc la inauguració de l’escultura situada a la 
Ctra. C-158 d’accés a l’Aeroport i d’accés als diferents 
equipaments del nostre municipi, a càrrec del Sr. Antoni 
Perea, Alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire i per l’autora 

de l’obra, la Montse Vendrell.

Aquesta escultura representa la part concloent d’un 
projecte d’execució de les obres de dotació i millora 
dels serveis als Equipaments Municipals com són la zona 
del Cementiri, la Zona Esportiva i la Zona Escolar, i de 

INAUGURACIÓ ESCULTURA “(A)COLLIR”
JOAN JORDI GIRÓ I CARME CAMBRAY BOIRA
REGIDORIA D’OBRES I INFRAESTRUCTURES
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les Obres de Creació d’Espais integrats al vial d’accés 
a l’aeroport per a la publicitat d’estratègies territorials. 

L’autora de l’obra, la Montse Vendrell i Bardají, artista 
local i veïna nostra, actualment es professora de Filolo-
gia Francesa a l’EOI de Lleida i té un llarg currículum en 
estudis i formació artística en Tècniques Pictòriques i de 
Modelatge a Catalunya i París, Formació en Tècniques 
d’Il·lustració, Formació en Tècniques de Dibuix i còpia 
dels clàssics al Musée du Louvre de París, estudis de 
Motlles i Escultura Monumental, estudis de Talla directa 
sobre pedra i fusta a l’Escola de Belles Arts “ La Glacière” 
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Mairie de Paris i també en Unitats Formatives del Grau 
Superior d’Il·lustració. També té vàries publicacions en 
l’àmbit docent i realització i participació en manifestaci-
ons i exposicions artístiques diverses. 

Com veieu sabíem una mica a qui li encomanàvem… 
i encara que no sabíem ben bé com havia de ser ni tam-
poc teníem cap idea clara, sí sabíem que havia d’estar 

vinculada al nostre dia a dia i a una de les activitats 
econòmiques del nostre poble. La Montse ens va anar 
presentant vàries idees, i finalment vam escollir l’escultura 
presentada i anomenada “(A)COLLIR”.

Fins al moment de la inauguració l’autora de l’escul-
tura, la Montse, no ens va desvetllar el nom de l’obra .... 
“(A)COLLIR” i ella mateixa ens va explicar el significat 
d’aquest nom :

A COLLIR, ens fa referència a l’activitat que fa tants 
anys realitzen moltes de les famílies del nostre poble i ha 
estat una part important de l’economia municipal, que no 
és més que anar a collir pomes, peres, préssecs, figues...

ACOLLIR, on fa referència que el nostre poble dona 
la benvinguda a tothom que vulgui formar part de la 
nostra vila, ja que resta ubicada a la Ctra. C-158 d’accés 
a l’aeroport i també d’accés als diferents equipaments 
municipals.

Va ser un acte molt emotiu on vam comptar amb 
la presència dels regidors i regidores, hereus, cabalers, 
pubilles i dames d’honor, i vam estar acompanyats de 
veïns i veïnes, bons amics i família.

Esperem que tots els vilatans gaudiu de l’escultura, i 
com va dir l’autora, sigui com un far per tots els nostres 
amics i família que són fora vila.
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A Alguaire continuem amb el cicle de teatres per la 
igualtat de gènere. Aquest any, coincidint amb el segon 
any de la creació de la Regidoria d’Igualtat s’emmarca 
el segon cicle.

Intentem agendar-ho sempre la setmana que coinci-
deix amb el 25N, el dia internacional contra la violència 
de gènere, així ens sumem a la denúncia a la violència 
que s’exerceix sobre les dones a tot el món. 

És competència de la nostra Regidoria d'Igualtat 
vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere 
en totes les polítiques, els programes i els projectes de 
l’Ajuntament d’Alguaire a fi de contribuir, des de totes 
les àrees, a promoure la igualtat de dones i homes i a 
garantir la no-discriminació per raó de sexe, gènere o 
orientació sexual. També hem de promocionar la igualtat 
real i efectiva de dones i homes a partir de la ruptura 
d’estereotips de gènere, garantint la no-discriminació 
de les persones LGTBI –lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals–.

Des de la nostra secció municipal es realitzen campa-
nyes i activitats de prevenció i sensibilització envers les 
violències masclistes, com aquests cicles anuals de teatre.

Els espectacles que presentem són contes, titelles i 
obres per a públic familiar amb temàtica d’igualtat de 
gènere perquè pensem que és important que eduquem 
els nostres infants i joves en la coeducació i la igualtat 
des de tots els àmbits: el nucli familiar, l’entorn educatiu 
i l’entorn de l’educació en el lleure. La igualtat entre els 
gèneres no és només una postura ètica i cívica, sinó una 
exigència humana que cal que incorporem en les nostres 
vides i en la nostra societat.

Les obres són:

«Tots nosaltres», espectacle de contes a partir de 
3 anys, de la companyia FES-T’HO COM VULGUIS. Es-
pectacle de contes que parla de la diversitat familiar, de 
gènere i afectiva.

«Contes que vetllen per la igualtat», espectacle de 
titelles a partir de 3 anys,de la companyia ALMA I LA MAR 

DE CONTES. Els personatges d’aquests contes, fomenten 
valors com la llibertat, la igualtat i el respecte. 

«L’arc de Sant Martí i la Lluna», espectacle per a 
públic familiar, un espectacle de la MÀ DE L’ARTISTA. Una 
faula sobre la importància de valorar la pròpia identitat

Les accions que fem a través de la nostra Regidoria 
d’Igualtat pretenen aconseguir una societat que valori 
per igual totes les diversitats, que eduquin als infants per 
evitar els estereotips sexistes i les discriminacions, que 
tant ells com els joves es puguin desenvolupar com a 
persones independentment del seu gènere i que siguin 
lliures per trobar-se a ells/es mateixos/es. 

Ens basem en el principi d’igualtat i de no discrimi-
nació.

SEGON CICLE DE TEATRES  
PER A LA IGUALTAT

PILAR SERRA I TERSA
REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS
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Amb el suport de:
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA
ALGUAIRE

Durant aquest trimestre la biblioteca ha continuat 
fent diferents activitats socioculturals: les hores del conte, 
presentació de llibres, exposicions, visites escolars, una 
ruta literària i les sessions amb els grups de lectura.

Durant la 40 edició de la fira la Setmana del Llibre 
en Català, la Biblioteca d’Alguaire va visitar un dels 
esdeveniments culturals més importants del món de la 
literatura catalana. El Moll de la Fusta de Barcelona va 
acollir del 9 al 18 de setembre un espai de trobada de 
la lectura, l’escriptura i l’edició. A més, la Biblioteca va 
poder comprar les darreres novetats editorials gràcies al 
suport del Departament de la Generalitat de Catalunya.

El 21 de setembre el José Manuel va venir a presentar i 
dinamitzar les aventures del personatge del seu conte; el 
Sr. Pataxof. En Pataxof ens ensenya a través de les seves 
aventures un univers quasi desconegut en què la valentia, 
la iniciativa i l’enginy posen de manifest la capacitat del 
mamífer més petit que hi ha per sobreviure a les situaci-
ons més extravagants descobrint alhora la flora i la fauna 
dels Pirineus! Vam acabar la presentació cantant una de 
les cançons amb acompanyament d’acordió. En finalitzar 
la presentació, l’autor va repartir diferents dibuixos als 
infants del públic sobre les històries del Sr. Pataxof. Ens 
va proposar fer un sorteig dels dibuixos entregats a la 
biblioteca i el/la guanyador/a s’emportaria un dels contes 
dedicats per l’autor.

Durant aquests mesos hem tingut dues sessions de 
l’hora del conte. El 29 de setembre vam tenir l’hora del 
conte “El bosc de cançons” a càrrec de la Sílvia de la 
companyia Gatarrat Espai Creatiu. Un conte participatiu 
amb cançons en directe, acompanyades de guitarra i 
petits titelles. I el 25 d’octubre “Una amanida de contes” 
a càrrec de la Ramona Térmens.

El 7 d’octubre vam fer la presentació a la Biblioteca 
d’Almenar d’una de les novetats que engeguem aquest 
curs: el grup de lectura Protagonista Jove de les Bibliote-
ques del Segrià Nord, un grup de lectura juvenil conjunt 
entre els municipis d’Alfarràs, d’Almenar i d’Alguaire. Els 
joves llegiran durant aquest curs les obres finalistes dels 
Premis Protagonista Jove, i a més, en finalitzar el curs, 
participaran com a jurat literari per escollir l’obra gua-
nyadora. La pròxima trobada tindrà lloc el divendres 2 
de desembre a la Biblioteca d’Alguaire. 

Durant l’octubre vam començar les visites escolars de 
l’Escola Teresa Bergadà. Vam rebre la visita de l’alumnat 
del cicle superior. Els hi vam recordar els serveis i norma-
tiva que ofereix la biblioteca i els hi vam preparar una 
activitat per buscar informació sobre els 5 regnes, un 
dels projectes que treballaran durant aquest trimestre. 
L’alumnat de 1r i 2n ens va visitar a principis de novem-
bre per visitar la Biblioteca i l’Arxiu del llegat del Josep 
Lladonosa i Pujol. Van recordar els serveis i normativa 
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

de la biblioteca i van descobrir més informació sobre un 
dels historiadors més rellevants de Lleida.

De l’11 al 20 d’octubre vam tenir a la Biblioteca l’ex-
posició “Dones històriques. Dones que han fet història”. 
La iniciativa forma part del projecte transversal “Al Segrià, 



Nadales
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iguals”, impulsat pel servei d’Igualtat del Consell Comar-
cal del Segrià, i compta amb el suport de l’àrea d’Igualtat 
de la Diputació de Lleida. El projecte ‘Històriques. Dones 
que han fet història’ vol donar visibilitat i reconeixement 
a 12 dones que han destacat en diferents camps com 
la pintura, la música, la física, la tecnologia, l’aviació o 
les expedicions espacials, entre altres. El 13 d’octubre 
vam tenir una visita dinamitzada per la Maite Ojer, on 
es va explicar la biografia i trajectòria d’aquestes dones. 
També durant aquella setmana van venir a veure l’ex-
posició l’alumnat de l’escola Teresa Bergadà. En aquest 
cas, l’Àngels del Consell Comarcal del Segrià, va fer la 
visita adaptada als infants on ens va contar la vida de 
cada una d’aquestes dones i com van aconseguir lluitar 
per un món millor.

Aquest any la Biblioteca Josep Lladonosa, junt amb 
altres biblioteques ens hem adherit a la commemoració 
del centenari del naixement del Guillem Viladot. Una de 
les activitats que vam poder gaudir va ser la trobada dels 
clubs de lectura de les Biblioteques de Lleida adherides 
a l’Any Viladot. Així, el dissabte 22 d’octubre, alguns 
participants del grup de lectura d’adults de la biblioteca, 
vam realitzar una ruta literària per Agramunt. Vam gaudir 
de la xerrada “Guillem Viladot a través del seu arxiu” a 
càrrec de la Teresa Ibars, seguidament d’una ruta literària 
pels carrers d’Agramunt, on vam conèixer els indrets on 
va viure i va crear l’artista agramuntí i per finalitzar vam 
visitar la fundació “Lo Pardal”, un espai dedicat a l’art i 
la cultura contemporània i a l’obra de l’artista.
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L’ Ajuntament d’Alguaire       
us desitja molta salut i prosperitat pel 2023

Bon Nadal
Antoni Perea i Hervera, alcalde

Desembre 2022

El noi de la mare 

Què li darem, en el noi de la Mare? Què li darem, que li sàpiga bo? 
Panses i figues i nous i olives, panses i figues i mel i mató 

Què li darem, al fillet de Maria? Què li darem a l’hermós infantó? 
Li darem panses amb unes balances, li darem figues amb un paneró... 
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Nadales Nadales

Bones festes de Nadal
És el desig del Grup municipal independents per Alguaire, desembre 2022  
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Nadales Nadales

Que la festa més bella de l’any ens porti amor, pau i

serenitat als nostres cors.
Bon Nadal i Feliç 2023!

Associació Salus Populi

Foto Anne Geddes
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Nadales Nadales
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LLAR DE JUBILATS 
JOAN BANYERES I CATEURA

JUNTA DE LA LLAR DE JUBILATS

La llar de jubilats Joan Banyeres i Cateura el dia 30 
d’octubre vam celebrar al casal Bell-Camp la castanyada 
acabant amb una sessió de ball.

Agraïm a l’Ajuntament per la seva col·laboració. I 
volem donar les gràcies a la junta i col·laboradors per la 
seva dedicació.

Alguairencs de viatge per Asturies visitant la 
Basílica Santa Maria la Real de Covadonga 
(Asturies).
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XIII FIRA DE LA FIGA

Els dies 17 i 18 de setembre amb motiu de la XIII 
Fira de la Figa d’Alguaire, l’Associació contra el càncer 
a Alguaire va participar-hi . A l’estand s’informava dels 
diferents serveis que l’associació ofereix i es venia articles 
per a recaptar fons a fi  de col·laborar en el manteniment 
i l’ampliació de les prestacions gratuïtes i la investigació.

DIADA SOLIDÀRIA CONTRA EL CÀNCER

Després d’un parèntesi obligat que ens ha fet refl e-
xionar sobre la importància de la lluita, la solidaritat, la 
investigació i la perseverança, aquest any es va tornar a 
preparar un ventall d’activitats pel dia 12 d’octubre, IV 
Diada solidària contra el càncer.

Miquel Martí i Pol al seu poema El Poble escrivia:

…El poble és tu i tu i tu
i tot d’altra gent que no coneixes,
i els teus secrets i els secrets dels altres.
El poble és tothom,
el poble és ningú.
El poble és tot…

El nostre poble, Alguaire, va caminar, va cantar, va 
jugar, va pintar, va compartir, …un munt de solidaritat 
que va fer que la festa esdevingués un èxit.

Els Dinamitzadors socials i culturals d’Alguaire, SOM 
COM SOM, va alegrar i animar la festa durant tota la 
Diada.

ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER

Autora: Montse Vendrell
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L’Associació de caminadors i corredors LO MAKOT 
va preparar i organitzar la ruta de la Caminada solidària.

Els caminadors i les caminadores van gaudir del paisat-
ge alguairenc i alhora col·laborar per una bona causa. En 
retornar a la plaça de la sardana, avituallament i obsequis. 

El CLUB DE BITLLES D’ALGUAIRE i altres clubs de la 
comarca ens van fer gaudir de l’esport tradicional que 
s’ha mantingut durant generacions.

El Mercadet solidari va tenir una fabulosa acceptació 
i quantitat de persones, de manera desinteressada, es 
van solidaritzar amb la causa. La resposta va ser genial.

Els més menuts van fer volar la imaginació amb el 
Taller de creació infantil. Petits creadors i petites creadores 
per a gran obres.

Acabades les activitats, el casal Bellcamp anava acollint 

Autor: M. Nogueras

Autor: M. Nogueras

Autor: M. Nogueras

Autor: M. Nogueras

Autor: M. Nogueras
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les persones participants. Tothom preparat i esperant 
el dinar. Un àpat deliciós preparat per MIG MAG. Art 
culinari.

La Sra. Ester Llovera va donar la benvinguda a totes les 
persones assistents i va demanar la presència a l’escenari 
del Sr. Antoni Perea, Alcalde d’Alguaire; el Sr. Sisco Ma-
ranges i el Sr. Josep Casals, president i vicepresident de 
l’Associació contra el càncer a Lleida i la Sra. M. Àngels 
Cabezas, presidenta de l’Associació contra el càncer a 
Alguaire.

Els agraïments sensibles i la valoració de la solidaritat 
van donar pas a l’acomiadament de les companyes Conxi 
Fiestras, Esther Pujol i Maria Teresa Bañeres i a la benvin-
guda a Alícia Llaràs, Gemma Lirio i Paula Salvia. Moltes 
gràcies. Unes pel camí recorregut i la tasca realitzada i 
les altres per la iniciació en la tasca solidària i a totes pel 
seu compromís social.

Les postres i el cafè es van acompanyar de diverses 
actuacions.

La CORAL GINESTELL ens va acaronar amb les seves 
veus.

La Marta Sánchez i l’Andrea Bochelli ens van obsequiar 
amb VIVO POR ELLA.

I com a cloenda de les actuacions musicals, Els tres 
tenors i la seva orquestra van interpretar GRANADA.

Tampoc va faltar la rifa de productes cedits gratuïta-
ment per col·laboradors.

Autor: M. Nogueras

Autor: M. Nogueras

Autor: M. Nogueras

Autor: M. Nogueras

Autor: M. Nogueras

Autor: M. Nogueras
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La Presidenta de l’Associació contra el càncer a Al-
guaire va agrair el suport rebut desitjant que la jornada 
hagués resultat gratifi cant.

L’Ester Llovera, amb gran professionalitat i amabilitat 
va convidar a tothom a ballar la sardana de germanor 
que va ser la cloenda de l’acte.

El nostre agraïment al Manuel Arroyo per la gravació 
de la Diada solidària. 

• Sa rdana  so l idà r i a ,  Amics  de  l a  Sa rda-
na d’Alguaire https://www.youtube.com/
watch?v=OXuWWBR240ENDIAL

• Diada solidària contra el Càncer 2022 Alguaire, 
organitza: Aecc junta Local Alguaire https://www.
youtube.com/watch?v=qUV-VW1bRlI

El Club de botifarra d’Alguaire van celebrar, el 14 
d’octubre de 2022, un campionat solidari a benefi ci del 
càncer.

Aquesta IV Diada solidària ha estat fruit d’un interès 
comú, una sensibilitat especial i una tasca continuada. 
Volem agrair la participació i col·laboració de tothom ja 
que un altre any ha estat possible la celebració d’aquesta 
festa solidària.

S’han recollit 6.930 euros. Aquesta aportació a l’As-
sociació contra el càncer contribuirà a dur a terme totes 
les activitats i prestacions de manera gratuïta adreçades 
a pacients i familiars tant a Lleida com a comarques: 
atenció psicològica, ajudes econòmiques, orientació 
médico-sanitaria, serveis de fi sioteràpia, …A més a més 
facilitarà la difusió de la tasca i, d’aquesta manera poder 
arribar a tothom qui ho pugui necessitar.

MOLTES GRÀCIES!

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

El 19 d’octubre, Dia mun-
dial Contra el Càncer de 
Mama el Sagrat Cor d’Alguai-
re es va il·luminar de color 
rosa solidaritzant-se amb el 
lema EL ROSA ÉS MÉS QUE 
UN COLOR. Iniciativa que 
fou acollida molt positiva-
ment pel consistori.
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EL ROSA ÉS MÉS QUE UN COLOR

Establiments comercials locals, també, es van SUMAR 
AL ROSA. Amb aquesta iniciativa es pretén sensibilitzar 
i conscienciar de la detecció precoç així com transmetre 
un missatge d’esperança.

El dia 12 de novembre la Junta local de l’Associació 
contra el càncer d’Alguaire, vam visitar les bodegues 
CAVAS TORRE-BLANCA a Sant Sadurní d’Anoia, per tal de 
manifestar el nostre agraïment al Sr. Jaume Ventura per 
la magnífi ca col·laboració en la Diada contra el càncer.

Un brindis per la solidaritat!

Autor: Dima Morera

...Tinc una alegria 
de camins oberts, 
una alegria de color verd.

Una esperança
que no s’ha acabat,
una esperança,
que la esperança quan vaja avançant,
que la esperança…

El Diluvi - Alegria
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CAPSES DEL RECORD
ASSOCIACIÓ AMICS DEL PATRIMONI CULTURAL D’ALGUAIRE

Les CAPSES, aquells receptacles més aviat 
petits, de cartó, de llauna, de fusta o d’altres 
materials; poden tenir diferents formes, amb 
tapa solta o agafada, que serveixen per 
transportar o guardar objectes. Sabem que 
fa gairebé dos mil anys que ja s’utilitzaven 
les capses metàl·liques de ferro i d’estany. Les 
capses de fusta sorgiren a l’Edat Mitjana i la 
primera capsa de cartró inventada a la Xina, 
durant el segle XVI. A l’Era Contemporània 
s’utilitzen capses de diferents materials tot i 
que, depèn del tipus de contingut, s’empren 
unes o d’altres.

Enguany, per la Fira de la Figa, hem volgut 
retornar a la normalitat preparant una mostra 
de les capses que es guarden a les cases i que 
encara es fan servei. Volem remarcar que 
es tracta de capses de diferents continguts: 
cafè, tabac, galetes, xocolata, llegums, farina, 
pasta, infusions, medicines, joies, cacau en 
pols, bombons codonyat, detergent, etc. Al 
mateix temps hem trobat necessari fer un 
petit homenatge a la “fi ga” d’Alguaire, uti-
litzant les caixes que s’usen en la seva collita. 
Un muntatge original que fa de suport a totes 
les capses exposades. El disseny expositiu ha 
estat dirigit per l’arquitecte Jaume Farreny, 
les caixes les ha cedit “Figues Cal Pinela” i 
l’aportació de les capses, per part dels veïns 
d’Alguaire.

La valoració fi nal ha estat molt positiva 
per l’acollida i el gran nombre de visites 
durant la Fira. Aquest fet ens anima i ens 
motiva pels propers projectes.
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CLUB PATÍ ALGUAIRE
CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ I INFANTIL

Els dies 29, 30 i 31 de juliol es va celebrar a Banyoles el campionat de Catalunya de les categories benjamí, aleví i 
infantil. Del CP Alguaire hi va participar la Júlia i Mariona Hortet, les dues en categoria infantil. Bona actuació de les 
nostres patinadores, les quals van competir amb les millor de Catalunya!

PORTES OBERTES

Els dies 5 i 9 de setembre vam fer jornades de portes obertes perquè els 
nens i nens nascuts abans del 2019 poguessin venir a provar el patinatge 
artístic.

XIII FIRA DE LA FIGA

Els dies 17 i 18 de setembre es va celebrar 
la XIII edició de la Fira de la Figa on el CP 
Alguaire va estar present amb un stand. Hi 
havia una petita representació de mallots de 
les nostres patinadores i es va fer un sorteig 
d’una cistella!

COPA FEDERACIÓ NIVELLS 5, 6 i 7

El dia 18 de setembre la nostra patinadora 
Gemma Cugota va participar a la Copa Fede-
ració a Salt (Girona). Aquest campionat s’hi 
classifi caven les millors patinadores del nivell 7 arreu de Catalunya. La Gemma va quedar 
en primera posició! Enhorabona!

COPA CATALUNYA NIVELLS 8, 9 i 10

El dia 8 d’octubre la nostra patinadora Ariadna Foix va participar a la Copa Catalunya 
a l’Ametlla de Mar (Tarragona). Aquest campionat s’hi classifi caven les millors patinado-
res del nivell 9 arreu de Catalunya. L’Ariadna va quedar en tercera posició! Enhorabona!
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COMPETICIÓ NIVELLS 5, 6 i 7

El diumenge 23 d’octubre el CP Alguaire va organitzar el trofeu formació 
(nivells 5, 6 i 7). Molt bona actuació de les nostres patinadores les quals 
totes van millorar la seva puntuació al rànquing! A destacar la medalla d’or 
aconseguida per Marta Villasante (N6 juvenil), medalla de plata aconseguida 
per Abril Roure (N7 juvenil) i Emma Duque (N6 junior) i, medalla de bronze 
aconseguida per Maria Garcia (N7 juvenil), Arlet Roure (N7 infantil), Noa 
Gonzalez (N6 infantil) i Martina Cugota (N5 infantil). Enhorabona a totes!

CASTANYADA/HALLOWEEN

El dissabte 29 d’octubre els nostres patinadors i patinadores i, també, les nostres entrenadores van venir a entrenar 
disfressats de halloween. El club va preparar un esmorzar per a tots ells a fora del pavelló, aprofi tant el bon dia que feia!
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COMPETICIÓ NIVELLS 1, 2, 3 i 4

El diumenge 6 de novembre els nostres patinadores dels nivells 2 i 3 van participar en el trofeu promoció (nivells 
1, 2, 3 i 4) a Tèrmens. Molt bona actuació de les nostres patinadores! 

A destacar la medalla de plata aconseguida per Ares Corpa (N3 infantil) i Ares Colomina (N3 alevi) i, medalla de 
bronze aconseguida per Carla Muñoz (N2 prebenjami). Enhorabona a totes!

COMPETICIÓ NIVELL 11 CURTS I LLARGS

El diumenge 6 de novembre, la Júlia Hortet i la Mariona Hortet, van participar al trofeu superior curts nivell 11 i al 
trofeu superior llargs nivell 11, celebrat a Parets del Vallés (Barcelona). Molt bona actuació de les dos patinadores en 
els dos programes. A destacar, la millora de la puntuació del rànquing en el programa llarg de la Mariona i el debut 
de la Júlia en categoria cadet!
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ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE 
LA FIGA

L’Associació va participar a la 
Fira de la Figa d’Alguaire amb un 
estand en el qual s’informava els 
visitants sobre l’alimentació sa-
ludable, alhora que es van oferir 
degustacions de fruites seques 
variades, mostres de plantes aro-
màtiques i remeieres i altres com-
plements nutritius.



52 92

ENTITATS I ASSOCIACIONSENTITATS I ASSOCIACIONS

ASSOCIACIÓ DE DONES MERLI
Durant el darrer semestre d’aquest any, l’Associació 

de Dones Merli ha organitzat les següents activitats:

1. DINAR DE RETROBAMENT: La pandèmia ha fet 
que durant molt temps no ens poguéssim reunir, per 
aquest motiu vam organitzar aquest dinar amb molta 
il·lusió. Per fi  ens podíem asseure totes juntes i compartir 
el dia. Durant el dinar també vam poder realitzar l’acte 
de sortida i entrada de membres de la Junta.

2. OFRENA MARE DE DÉU DEL MERLI: Com marca 
la tradició, vam oferir l’ofrena de fl ors a l’Ermita del Merli 
i seguidament vam realitzar un berenar. Durant aquest, 
Mossèn Xavier va beneir la casa, acte que encara no 
s’havia pogut dur a terme.

3. FIRA DE LA FIGA: Vam participar en la Fira de la 
Figa muntant estand, on vam vendre coques a la cassola 
i plantes.

4. CASTANYADA:
Seguint les tradicions, 
vam elaborar els pa-
nellets i vam torrar les 

castanyes, que van servir de postres pel berenar que 
vam preparar.

5. TALLER DE NADAL: S’atansen festes i vam pensar 
que seria bo començar a preparar alguna coseta per 
decorar casa. Així que vam organitzar un taller de Nadal 
on es va realitzar un Naixement. Una tarda entretinguda 
entre amigues.

6. TRENCANOUS: L’Associació va oferir l’oportunitat 
a les sòcies que ho volguessin, de realitzar una sortida a 
la Llotja per veure l’espectacle de la Internacional Ballet 
Company “El Trencanous”.

Esperem començar l’any amb noves activitats, troba-
des… Per gaudir-les totes juntes.

Passeu unes Bones Festes i que tingueu un 2023 
ESPECTULAR!
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Aquest any a l’Escola Teresa Bergadà hem tornat a 
celebrar una de les festes tradicionals més importants 
a Catalunya, la Castanyada. Per aquest motiu el dia 28 
d’octubre els panellets, les fulles seques, les castanyes i 
els balls tradicionals van ser els grans protagonistes en 
tots els espais del nostre centre.

Durant el matí tots els nens i nenes van realitzar di-
ferents activitats a les seves classes que van servir per a 
guarnir els passadissos de l’escola: a Cicle Superior van fer 
pompons de llana molt bonics, a Cicle Mitjà van decorar 
un disc de fusta amb pintura, a Cicle Inicial van fer fulles 
de macramé i a Infantil van fer jocs de pati.

L’alumnat de sisè va ser l’encarregat de tallar les 
castanyes el dijous al migdia. Després els pares i mares 
de l’AFA les van coure perquè les poguéssim menjar a 
l’hora del pati el mateix dia de la celebració; les vam 
trobar boníssimes!

La festa va continuar a la tarda al Pavelló d’Alguaire, 
on totes les famílies van estar convidades per a gaudir 
dels tradicionals balls i danses de la tardor que van oferir 
els diferents cursos:

I3 va ballar La Castanyera.

I4 va ballar La rumba de les castanyes.

I5 va ballar Marrameu torra castanyes.

Primer va ballar Calendari de la tardor.

Segon va ballar El ball del Patatuf.

Tercer va ballar La masovera.

Quart va ballar L’indiot.

Cinquè va ballar el ball de bastons.

Sisè va ballar les sardanes.

Va ser una experiència molt bonica i divertida que va 
estar acompanyada de calor i molt bon temps. A més, 
ens va fer molta il·lusió poder compartir amb les famílies 
la celebració. Fins la propera!

LA CASTANYADA A 
L’ESCOLA TERESA BERGADÀ

ALUMNAT DE CS DE L’ESCOLA
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RACÓ DE CUINA
Aquest trimestre us proposem un menú amb ingredients de temporada.

Mandongui lles de baca llà

Entrant

Preparació: 25 minuts
Difi cultat: Fàcil

Ingredients:

400 g de bacallà dessalat
150 g de molla de pa xopa de llet
1 gra d’all
1 ou batut
Julivert
Sal
50 g de farina
Oli d’oliva verge extra

Preparació:

Esqueixeu el bacallà, dessalat. Barregeu-lo amb la molla 
de pa, el julivert i l’all picat i l’ou. Pasteu-ho fi ns que es 
formi una massa homogènia. Saleu-ho. Feu les mandon-

guilles amb les mans i arrebosseu-les en farina. Fregiu les 
mandonguilles en oli calent, fi ns que es daurin.

Podeu acompanyar-les d’un sofregit de ceba i tomàquet.

Primer plat

Preparació: 50 minuts
Difi cultat: Mitja

Ingredients per a 4 persones:

200 g de congre net
200 g de gambes arrosseres
200 g d’escopinyes cuites
3 escalunyes
2 pastanagues
2 tomates
1 porro

1 ou
Farina
1 fulla de llorer
1 got de vi blanc
Oli
Sal
Pebre

Sopa de peix i marisc
Podem donar a la sopa un toc fresc afegint un bulb de fonoll picat en sofregir l’escalunya i la pastanaga.
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Preparació:

Preparem un fumet coent 30 minuts amb 
aigua i sal les closques i caps de les gambes ren-
tades i el porro i el llorer, també rentats. Pelem 
les escalunyes i raspem i rentem les pastanagues; 
piquem totes dues i les ofeguem en una cassola 
amb un fons d’oli uns 8 minuts. Afegim les toma-
tes pelades i picades i sofregim durant 2 minuts, 
remenant de tant en tant. Després, aboquem el 
vi i deixem coure 2 minuts més.

Colem el fumet, pressionant la verdura i el 
marisc, i ho afegim a la cassola. Afegim el congre 
rentat i trossejat, les gambes pelades i les escopi-
nyes, assaonem i coem 2 minuts.

Segon plat

Preparació: 60 minuts
Difi cultat: Mitja

Ingredients:

400 g de cua de rap
100 g cloïsses
100 g musclos
4 patates
1 porro
1 ceba
2 pastanagues
2 alls
100 ml de vi blanc
800 ml de fumet de peix
1 cullerada de pebre vermell
Oli i sal

Preparació:

Poseu les cloïsses en aigua amb sal 1 h, que deixin 
anar la sorra, i esbandiu-les. Neteja els musclos i el rap. 
Talla el rap en daus. Escalfa una paella i afegeix el marisc 

ben escorregut; aboca el vi, tapa i cou fi ns que s’obrin. 
Aparta, fi ltra el suc, retira les petxines i reserva la carn. 
Pela les patates, renta-les i talla-les a trossos. Neteja i talla 

Cua de r ap amb musclos i cloïsses
El rap destaca per la seva baixa aportació calòrica i per la seva aportació en fòsfor, indispensable per al man-
teniment d’ossos i dents.
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Pastís de iogu
rt, piny a, gerds i nab

ius

Postres

Preparació: 30 minuts + congelació
Difi cultat: Mitja

Ingredients:

300 g de gerds i nabius congelats
140 g de pinya 
250 ml de llet
200 g de iogurt grec
50 g de galetes
2 rovells
190 g de sucre
1 culleradeta de sucre vainillat
1 fulla de gelatina
30 ml d’almívar

Preparació:
Batem els rovells amb 120 g de sucre, el sucre avai-

nillat i la llet i coem la barreja en un cassó 3 minuts a 
foc mitjà, remenant i sense que bulli. Quan estigui fred, 
ho barregem amb el iogurt i reservem 2/3 a la nevera. 
Aboquem la resta en un motlle de plum-cake folrat amb 
fi l i congelem 2 h. Quan passin les dues hores, traiem 
del congelador i repartim a sobre 60 g de gerds i nabius, 
cobrim amb un altre 1/3 de iogurt i congelem una hora 
més. Hi afegim 60 g més de gerds i nabius i, a sobre, la 
resta de la crema, la cobrim amb una capa de galetes 
i congelem 3-4 hores. Per preparar el coulis, primer 
hidratem la gelatina en aigua freda. En un cassó, coeu 
la pinya trossejada amb 30 g de sucre 5 min. Afegim la 
gelatina escorreguda i remenem per integrar-la. Retirem, 

triturem fi ns a obtenir un puré i passem pel xinès. Rentem 
els fruits restants, els assequem i arrebossem a l’almívar 
i la resta del sucre. Traiem el pastís del congelador, el 
desemmotllem i servim decorat amb el coulis de pinya 
i els gerds i nabius.

Si vols que sigui més cremós, pots afegir 200 ml de nata muntada després d’afegir el iogurt.

el porro a rodanxes. Pela i pica la ceba i els alls. Raspa 
i talla a rodanxes les pastanagues. Renteu i piqueu el 
julivert. Daurar l’all i la ceba 5 min en una cassola amb 
oli, afegir la verdura, deixar 3 min, posar pebre vermell i 

barrejar. Aboca el fumet i el suc, sala, i cou lent 18 min, 
fi ns que estiguin les patates. Afegeix-hi el rap i cou-ho 4 
min. Afegeix el marisc i el julivert, aparta, deixa reposar 
5 minuts i serveix.
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JUBILACIÓ DE LA CARME MELÉ 
DE PATCHWORK

MARIA ROSA LÓPEZ I MARIA ISANTA

Carmeta, en nom de totes les teves alumnes que, al 
llarg de tants anys, som moltes, et donem les gràcies 
per tota la paciència i voluntat que has tingut sempre 
amb totes nosaltres. Hem passat bones estones aprenent 

molt i moltes labors tant i tant boniques. Et trobarem a 
faltar, però som conscients que vulguis estar més temps 
amb el teu marit i fills, passa-ho molt bé, t’ho mereixes!

Et portarem sempre en el nostre cor.
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LA LLEGENDA DE L’HERMAFRODITO
JESÚS GUAMIS HORTET

Segons el diccionari, la paraula llegenda és una nar-
ració popular de fets sovint reals però transformats per 
la tradició.

Amb el nom d’hermafrodita es coneix a la persona 
que participa dels dos sexes masculí i femení a la vega-
da. L’Explicació d’aquest fenomen ens la dona aquesta 
llegenda... 

L’Hermafrodito era fill d’Hermes i Afrodita, va ser un 
jove molt atractiu. Les nimfes el van criar amb tota classe 
de detalls als boscos de Frígia fins que als quinze anys va 
decidir conèixer món. En els seus viatges un dia va arribar 
fins a un llac d’aigües transparents a Frígia. Al fons del llac 
hi vivia una nimfa Salmacis, molt guapa com poques, que 
passava el dia engalanant-se per contemplar-se després 
en les aigües i delectar-se amb la seva pròpia bellesa. 

Hermafrodita es va posar al costat del llac i mentre 
estava a la vorera, va veure a Salmacis en tot el seu es-
plendor, quedant fascinat pels seus encants i perfeccions.

De sobte l’amor va aparèixer en el cor de la dona de 
les aigües i sense més preàmbuls li va confessar el seu 
amor, ja que les nimfes van directament al gra.

Aquesta confessió va sorprendre a Hermafrodita que 
poc sabia d’amor i va marxar espantat davant les paraules 
de Salmacis.

Aquesta va resignar-se a la seva sort, però en el fons 
del seu cor esperava que el jove tornés. Va tornar al fons 
del llac i des d’allí, espiava a tots el que se li atansaven, 
amb l’esperança de contemplar una altra vegada el seu 
amor. 

Va passar cert temps i Hermafrodita va sentir el desig 
de banyar-se en aquell llac d`aigües transparents i cristal-
lines. No va veure ningú pels voltants, es va despullar 
disposat a donar-se un agradable i tranquil·litzador bany. 
Salmacis va poder contemplar el cos perfecte del jove, a 
la vegada que creixia la seva passió i el seu amor. Va sortir 
del refugi on estava i es va abraçar al jove. Hermafrodita 
volia desfer-se de les abraçades i dels braços de la nimfa 
que lluitava per retenir-lo prop d’ella.

Salmacis va recórrer als Déus i els va suplicar que 

sempre poguessin estar junts i que ell mai més se sepa-
raria d’ella.

Els déus commoguts per la passió de la nimfa, van 
escoltar la seva súplica i van fondre els dos cossos en un 
de sol que tenia els dos sexes, el de l’amant i el de la 
seva estimada. 

Bé fins aquí aquesta llegenda. Espero i desitjo que us 
hagi agradat a totes i tots.

Fins una altra vegada i com sempre… a reveure.
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NOVEL·LA “PEDALAR AMB TU” 
DE SAMANTHA VALL

SAMANTHA VALL

PLUS-SIZE FEMALE BODIES ON 
THE SMALL SCREEN

ROSA MARTÍN SARROCA

Tot i que els mitjans de comunicació de masses s’es-
forcin a mostrar la dona de forma més inclusiva i que la 
presència de personatges femenins de talla gran en sèries 
de televisió hagi augmentat, la representació d’aquestes 
dones encara està molt basada en estereotips. El meu 
Treball de final de grau (TFG) anomenat: Plus-Size Female 
Bodies on the Small Screen: A Perpetuation of Stigmas or 
a Step Forward Towards Inclusivity?, ha analitzat la repre-
sentació de personatges femenins grassos a partir de cinc 
personatges de les sèries de televisió Girls (2012), Insa-
tiable (2018), Euphoria (2019), Sweet Magnolias (2020) 
i My Mad Fat Diary (2013). Els resultats de la recerca 
han confirmat que, tot i que en la societat actual, els 
cossos femenins són més diversos que mai, els mitjans 
de comunicació no aconsegueixen donar una visió prou 
àmplia i realista d’aquesta diversitat. Concretament, la 
representació de les dones de talles grans en sèries de 

televisió incloses en les plataformes de streaming, es basa 
en estereotips com ara que són persones romànticament 
indesitjables i sexualment no atraients, golafres, men-
talment inestables, maldestres i ridícules, representades 
sempre en contrast amb personatges esvelts, adaptant 
rols de l’amiga tímida i acomplexada, mare nodridora o 
germana protectora. Com ja explica el treball, encara hi 
ha molta feina a fer per crear un discurs lliure de clixés 
i que encoratgi a les dones gordes a sentir-se còmodes 
dins la seua pell.

Rosa Martín Sarroca: Alguairenca llicenciada en 
Estudis Anglesos a la Universitat de Lleida, guanyadora 
del premi al millor treball de final de grau (TFG) de la 
Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida per la seva 
investigació de la representació de les dones grasses en 
les sèries de televisió, basada en estereotips.

Benvolguts lectors d’Alguaire,

Soc la Samantha Vall, periodista de TV3, en exce-
dència a Londres. Us volia anunciar que he escrit una 
novel·la històrica de ficció que passa a les terres de Lleida, 
la Franja, Roses i Barcelona. Hi ha una petita part que 
faig referència a Alguaire perquè el meu avi era d’aquest 
poble, tot i que una vegada acabada la Guerra Civil, va 
venir a treure de la fossa comuna al seu pare i tiet i se’n 
va anar per sempre més a Barcelona.

No m’agradaria que aquesta novel·la passés desaper-
cebuda, així que us convido a llegir-la. Jo he estat molt 

feliç escrivint-la i només desitjo que a vosaltres també 
us arribi al cor.

Pedalar amb tu és la història d’un xiuxiueig. Una 
antiga bicicleta es converteix en altaveu de vides i alhora 
en el compte enrere de qui decideix deixar aquest objecte 
com a símbol de la seva ànima. Present i passat s’entre-
llacen tot convidant el lector a enamorar-se de cadascun 
dels personatges i de l’època que els toca viure, des de 
la Guerra Civil fins els nostres dies.

Us deixo un tastet del primer capítol!

Bona lectura.
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Capítol 1: UN REGAL PLE DE TERANYINES

Fondarella, 15 de març de 2008

Ai, Fidel, Fidel. M’intueixes, oi? Ho noto quan em
mires com si em veiessis, em perfores amb aquests ulls

tan blaus, tan agraïts. No m’has de tenir por, amic meu,
però m’agrada que sigui així. Em fa sentir poderosa. Et
noto angoixat, no et complau tenir-me voleiant per aquí.
Ho entenc. No vols marxar. Sé molt bé que encara tens
comptes per liquidar. Que estranys sou els humans, Fidel.
Fa una eternitat que soc entre vosaltres i, generació rere
generació, sempre deixeu el més important per al final. No
et preocupis, no partirem fins que s’hagi dit l’última paraula.
Estic al teu costat i ho saps, perquè un calfred subtil
t’ha recorregut l’esquena. T’has allunyat. Com si això fos
possible! T’has assegut a la vora del llit amb els peus penjant.
Ara et fregues els ulls amb calma. No pots conciliar
el son i només són les dues de la matinada. Tems que
aquesta sensació d’ofec que experimentes sigui l’inici de la
fi. Però de veritat et dic que veuràs un altre clarejar. Demà,
les muntanyes verdejaran i les roselles tenyiran de vermell
la praderia.
Ara, t’ordeno que dormis… tens molt a fer i molt poc
temps.

Qui és el Fidel? Aquest avi i el seu net Jan, juntament 
amb el Llibert, la Gill, el pare Benet i la Txesca formaran 
part de la vostra vida quan pedaleu amb ells per les pà-
gines d’aquesta novel·la què és una petita joia narrativa.

Desitjo que us agradi!
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La televisió representa les dones 
grasses com a “indesitjables, poc 
saludables, goludes i maldestres”
Rosa Martín guanya el premi al millor TFG de Lletres de la UdL  
per exposar com les sèries estereotipen els personatges femenins

Rosa Martín, llicenciada 
en Estudis Anglesos a 
la Universitat de Lleida, 
guanya el premi al millor 
treball de final de grau (TFG) 
de la Facultat de Lletres 
per la seva investigació 
de la representació de les 
dones  grasses  en les sèries 
de televisió, basada en 
estereotips.

El treball, sota el nom Plus-Size Fe-
male Bodies on the Small Screen: 
A Perpetuation of Stigmas or a 
Step Forward Towards Inclusivi-
ty?, tutoritzat per la professora 
Kateřina Valentová, ha analitzat 
la representació de personatges 
femenins grassos a partir de cinc 
personatges de les sèries de te-
levisió Girls (2012), My Mad Fat 
Diary (2013), Insatiable (2018), 
Euphoria (2019) i Sweet Mag-
nolias (2020). En totes aquestes 
sèries hi ha un personatge feme-
ní gras, un cos no normatiu per 
l’indústria de l’entreteniment. 
Els personatges es van analitzar 
segons una llista d’estereotips 
recurrents perpetuats en els mi-
tjans de comunicació. A més, el 
treball de recerca també examina 
el paper dels personatges, la seva 
evolució al llarg de la sèrie i el seu 
missatge general. 

Martín explica que les “dones 
grasses, que en una ocasió ha-
vien estat muses per a innom-
brables artistes, avui semblen 
estar representades en una llum 
visiblement pessimista i estigma-
titzades en els productes d’entre-
teniment”. Els estereotips més 
perpetuats en personatges gros-
sos és que són representats com 
a bojos o emocionalment ines-
tables (sovint a causa del rebuig 
romàntic); goluts, amb treballs 
que requereixen molt poc mo-
viment físic; poc saludables i les 

seves narratives centrades estric-
tament en el seu viatge per a per-
dre pes i les lluites que sorgeixen 
en el camí; incapaços de resis-
tir-se als impulsos i mostren una 
falta de control quan es tracta 
dels seus desitjos (especialment 
els relacionats amb el menjar); 
apareixen com necessitats de 
protecció, sexe, maternitat, força, 
afirmació i amor; romànticament 
indesitjables i sexualment no 
atraients; estúpids i físicament 
maldestres; divertits i el seu hu-
mor es basa sovint en “acudits de 
grossos” que es burlen del seu as-
pecte; i finalment, els personat-
ges grossos no mereixen un final 
feliç que exclogui la narrativa de 
la pèrdua de pes.

Els resultats de la recerca han 
confirmat que, tot i que en la so-
cietat actual, els cossos femenins 
són més diversos que mai, les 
sèries no aconsegueixen donar 
una visió àmplia i realista. Des-
prés d’analitzar els cinc casos, 

quatre perpetuen els estereotips. 
Sweet Magnolias s’erigeix com 
l’única sèrie en la qual el cos del 
personatge no juga un paper en 
el seu argument. Davant els resul-
tats, Martín considera que “tot i 

que els mitjans de comunicació 
s’esforcen per assolir una repre-
sentació més inclusiva, queda 
molta feina per fer pel que fa al 
paper de les dones grasses en la 
indústria de l’entreteniment”.

FOTO: L.M. / Rosa Martín Sarroca amb sostenent el seu treball ‘Plus-Size Female Bodies on the Small Screen’

FOTO: UdL / La llicenciada en Estudis Anglesos, Rosa Martín Sarroca, i la professora, Kateřina Valentová

CARLA SALAZAR
@13brokenmirrors 
Lleida

Els ‘fat-suits’ 
re�ecteixen 
la greixfòbia 
existent en
la indústria
Rosa Martín Sarroca explica 
que la greixfòbia cap a les ac-
trius i personatges de talles 
grans també es pot veure mi-
tjançant l’ús recurrent de fat-
suits (vestits grassos). Els fat-
suits són vestits de cos sencer 
que imiten els contorns i la 
mida d’un cos gros. Normal-
ment, es creen mitjançant 
l’ús de maquillatge i pròtesis 
després s’apliquen a la cara i 
el cos d’un actor. S’utilitzen, 
la majoria de vegades, per 
introduir un efecte còmic a la 
història i ensenya com és un 
personatge abans de perdre 
pes, reflectint una jerarquia 
de patriarcat i poder que de-
mostra el cànon de bellesa 
femení, en la majoria de ca-
sos canvia com és percebut 
pels personatges.
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EDITORIAL: El 33è Premi Josep Lladonosa

Alguaire va acollir ahir el lliurament del 33è Premi Josep Lla-
donosa d’Història Local, un certamen que amb els anys ha 
esdevingut un dels principals guardons d’historiografia dels 

Països Catalans. Amb el segell del cronista de Lleida i mestre de 
diverses generacions d’historiadors, Josep Lladonosa, el Patronat 
que porta el seu nom serva la seva passió pel coneixement del 
passat a través de les ciències socials. Durant els anys, doncs, el 
Premi Lladonosa ha donat sortida a múltiples monografies que han 
contribuït a divulgar des de l’Estudi General fins al passat andalusí 
del Baix Segre passant per l’arribada de les onades migratòries dels 
anys 60, la vitalitat de la premsa i les publicacions locals de les co-

marques de Ponent o la formació del cos de Bombers de Lleida. La 
tenacitat de l’Ajuntament d’Alguaire i de tots els membres del Pa-
tronat Josep Lladonosa, format per la Diputació, la Paeria, la UdL, la 
Generalitat i el Consell del Segrià, dóna forma a un premi pel qual 
LA MAÑANA també ha apostat des del primer dia. I és que l’obra 
guanyadora d’ahir serà la que es regalarà als lectors amb el diari del 
23 d’abril. D’alguna manera, és una de les millors simbiosis entre la 
premsa local i una història que moltes vegades té en les hemero-
teques una de les seves principals fonts. Per ara, doncs, ja són 32 
els volums publicats en una col·lecció que està a l’alçada dels grans 
projectes editorials dels països de llengua i cultura catalanes.
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Un treball sobre la salubritat a la 
Lleida d’entre els segles XIII i XV 
guanya el 33è Premi Lladonosa
Guillem Roca s’endú el guardó del certamen d’història local amb 
una anàlisi de la salut pública de la ciutat a l’època medieval
Alguaire
JUDIT CASTELLÀ
El 33è Premi Josep Lladonosa 
d’Història Local dels Països Ca-
talans l’ha guanyat Guillem Roca 
pel treball Les olors a la Lleida 
medieval: salubritat i salut pú-
blica a Lleida entre els segles XIII 
i XV. Així es va donar a conèixer 
ahir durant l’acte de lliurament 
del guardó, que es va celebrar 
a l’Ajuntament d’Alguaire i en el 
que hi van participar el director 
de LA MAÑANA, Francesc Gui-
llaumet; l’alcalde del municipi, 
Antoni Perea; el president del Pa-
tronat Municipal Josep Lladono-
sa, Manel Lladonosa; el guanya-
dor del premi de l’edició anterior, 
Leonard Jové; la vicedegana d’Es-
tudiants i Política Lingüística de la 
UB, Maria Soler i el vicepresident 
primer de la Diputació, entre d’al-
tres. 

Guillaumet va recordar que “hi 
ha moments en què la història i 
el periodisme s’encreuen”, motiu 
pel qual va assegurar que des de 
la capçalera es manté “el compro-
mís” amb el certamen. En aquest 
sentit, va lloar la “tenacitat” de 
tirar endavant aquesta iniciativa. 
Per la seva banda, el guanyador 
de l’edició anterior, Leonard Jové, 
va explicar que el fet que se li ha-
gués concedit el premi i, per tant, 
s’hagués pogut editar el treball 
en un llibre li ha permès que ara, 
properament, surti en castellà 
des de Cantàbria. Un fet que, va 
assegurar, el satisfà perquè la se-
va obrà podrà arribar més lluny. 

Amb el seu antecessor a la sa-
la, el nou guanyador, Guillem Ro-
ca, va mostrar el seu agraïment 
al jurat per haver-lo premiat i va 
explicar que el seu treball es ba-
sa en una anàlisi de la salubritat 
que hi havia a Lleida entre els se-
gles XIII i XIV. “Era d’obligat com-
pliment presentar-lo als premis”, 
va asseverar. Guillem Roca es va 
llicenciar en Història a la Univer-
sitat de Lleida l’any 2010, va fi-
nalitzar els estudis del màster en 
Cultures Medievals de la UB l’any 
2013 i es va doctorar, de nou a la 

FOTO: Núria García/ L’acte de lliurament del premi es va fer ahir al migdia a la sala de l’Ajuntament

UdL, l’any 2017. 
Durant els darrers anys, la se-

va recerca s’ha centrat, majorità-
riament, en l’estudi dels hospitals 
lleidatans i també en la gestió mu-
nicipal en temps d’epidèmies du-
rant l’edat mitjana. Actualment, 
treballa a l’àrea de museus, mo-

numents i turisme de la Paeria de 
Balaguer i dona classes a la facul-
tat d’educació de la UdL. 

Al seu torn, el vicepresident 
primer de la Diputació de Lleida, 
Jordi Latorre, va reivindicar el pa-
per de la història i dels historia-
dors per mantenir la flama “d’on 

venim, on som i on anem”. En 
aquest sentit, es va referir a la tas-
ca feta pel “mestre Lladonosa”, un 
dels “grans homenots de les nos-
tres comarques” i al qual va situar 
a l’alçada de “noms imprescindi-
bles del pensament, la història i 
la cultura” com Ferran Soldevila 

o Vicenç Vives. Finalment, Manel 
Lladonosa va avisar de les “ame-
naces” que hi ha cap a la demo-
cràcia. I l’alcalde Antoni Perea va 
assegurar que “serem una part de 
la història d’aquest poble” i espe-
ra poder seguir tirant endavant el 
certamen. 
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FOTO: Núria García/ Moment de l’entrega del guardó al premiat FOTO: Núria García/ La intervenció del director de ‘La Mañana’

Amb 33 anys d’història, el 
Premi distingeix els estudis 
d’història local dins l’àmbit 
de les terres de llengua ca-
talana. La temàtica és lliure i 
està dotat amb 4.000 euros, 
sota l’organització del Patro-
nat Josep Lladonosa i Pujol de 
l’Ajuntament d’Alguaire i amb 
el suport, entre d’altres, de 
la Diputació i de l’IEI, fent la 
corresponent aportació eco-
nòmica i contribuint també 
amb l’edició dels llibres gua-
nyadors a través de ‘La Maña-
na’. El llibre es regalarà amb el 
diari per Sant Jordi. 

‘La Mañana’ 
publicarà 
el llibre en 
col·laboració 
amb l’IEI
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