
BU
TL

LE
TÍ

 IN
FO

RM
AT

IU
 L

OC
AL

 - 
Nú

m
. 9

3 
- G

en
er

 - 
Fe

br
er

 - 
M

ar
ç 

20
23

Ajuntament d’Alguaire



Revista editada per:

Col·labora:

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

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

Comencem l ’ any amb l ’ edició número 93 

de la revista. Des d ’ aquest espai us desitgem
 bona 

lectura!
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RACÓ POÈTIC
EN RECORD DE 

L’ANTONIO DOMINGO SERRAMONA
MARIA LLOVERA OCAÑA

Aviat serà la Pasqua, i amb ella els cants tradicionals de Caramelles, una de les moltes afi cions del nostre 
padrí era el cant i escriure lletres per les cançons, molts el recordaran vinculat al mon del cant coral i de les 
caramelles juntament amb el seu germà Josep. Avui volem compartir amb vosaltres algunes d’aquestes lletres.

LES CARAMELLES DE CAL TARRONÉ
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

En aquesta porta som, no hi som pas per res de mal
si en res us agarbíem suplico que ens ho digau,
d’axò no en farem cabal i passarem nostra via

Déu vos guard to quan teniu i l’humil Verge Maria.

Digueu, viudetes i casades i donzelles que sou dins,
si us agrada la música d’aquestos galans fadrins,

la resposta no és tornada jo crec que us agradaran,
cantem tots en alegria, si volen donar, daran.

Lo primer, oh donzelletes, que us supliquem rendits
és que us aixequeu llestetes de dintre dels vostres llits,

alceu-vos doncs amb alegria, que de cobles no en faltaran,
cantem tots amb alegria, si volen donar, daran.

Agraïm als pares i mares, que els agradarà també,
i així mateix comares, que per a elles es fa el bé,
a tota la gent casada, que tots junts s’alegraran,
cantem tots amb alegria, si volen donar, daran.

La Quaresma és acabada, Jesús ha ressuscitat,
deu-nos ous, fi gues i coques, que a la Pasqua hem arribat,

les cobles son acabades, però això no ho acabarem,
i al peu de la vostra porta, alegrement cantarem.
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LA PRIMAVERA
M. GLÒRIA NADAL ALOY

Els rosers plens de poncelles,
a punt d’esclatar les roses,
cridant amb cantarelles,

com anunciant vides noves.

També ho diu el rossinyol,
amb sa trina encisadora,

quan allà, molt lluny, el s ol,
despunta una nova aurora.

La primavera d’aquest any
m’ha portat un nou roser;

a una classe pertany,
que cuidar-lo bé cal fer.

Si, poc a poc l’edat tercera
en mi ha fet arribada,

mon cor més fl uix batega,
més seré per l’estimada.

Força tinc per caminar.
noves il·lusions somniant,

com l’arbre vell vull renovar,
verdor de fulles fl amejant.

¡Estimada Primavera,
no t’allunyis mai de mi,

renovant sempre la quimera
dia a dia en fer camí!

CANT DE CARAMELLES, LLAR DE JUBILATS
ANTONI DOMINGO SERRAMONA

La nit més bella i serena,
a l’alegria convida

la bella Pasqua Florida
ve a despertar nostres cors.

Per tot arreu, ja d’estrena
la primavera olorosa,
la toia rica i xamosa

de ses poncelles i fl ors.

Deixeu alguairencs, deixeu,
deixeu el vostre llit
i obriu la fi nestra

que és bella la nit.

La Pasqua és arribada,
sortim amb nostres cançons
volem amb tots celebrar-la
cantant un himne a l’amor.

De son niu les calàndries
ja refi len, moltes gràcies

d’haver-hi tantes lloances
Alguaire dels meus amors.

Deixeu alguairencs, deixeu,
deixeu el vostre llit
i obriu la fi nestra

que és bella la nit.

Nosaltres els cantaires,
amb el nostre agraïment
mirem d’acomiadar-nos

adéu tots, fi ns l’any vinent.

Ompliu, ompliu la cistella
amb vostres aplaudiments.

Gràcies, moltes gràcies Alguaire.
Salut i fi ns l’any vinent.



5 93

EL DARRER VIATGE DE L’ONCLE FRANCISCO
(A la memòria del Francisco Arqué Soldevila)

M. ANTÒNIA BARDINA ARQUÉ

Padrí, qui és aquest de la foto?
Mon germà Francisco; al pobret lo van matar a 

la guerra.

De petita em captivava mirar i remirar les antigues 
fotografi es en blanc i negre i, als àlbums familiars, poder 
identifi car aquelles persones que ja eren mortes abans 
que jo nasqués: el Josep, un germanet del pare que va 
morir a l’any de vida; la repadrina Antònia, morta al ge-
ner de 1960, el mateix any del meu naixement; l’oncle 
Vicent, germà del padrí patern, que va emigrar a Cuba 
amb la dona i els fi lls... i l’oncle Francisco, que va morir 
al front d’Aragó, als 24 anys.

A la vella calaixera de les golfes es guardaven els 
records d’una ferida oberta que mai no es va tancar per 

als repadrins i per al padrí. Dins d’una cartera de tela 
gruixuda de color verd descolorit, les cartilles militars 
del padrí Joanet i de son germà Francisco; i un bocí de 
paper escrit amb la lletra irregular del padrí: “La Puebla 
de Híjar”, municipi de la província de Terol on va morir 
son germà.

El Francisco Arqué Soldevila era cinc anys més jove que 
el padrí Joanet, “lo Perica”, pare de ma mare Consuelo.

El Francisco hauria nascut l’any 1913, data que he 
obtingut a partir de la seua cartilla de quinta o de lleva 
del 1934 (l’any de quinta s’establia sumant 21 anys al 
de naixement). En l’esmentada cartilla no s’especifi ca la 
destinació del servei militar i, en el seu lloc, es pot llegir 
“Pròrroga de 1a Classe”.1

El 1934, els padrins Joanet i Antonieta feia un any que 
s’havien casat i esperaven el naixement de la seua fi lla 
Consuelo, motiu pel qual es va poder fer constar que el 
Francisco tenia al seu càrrec el manteniment dels seus 
pares, el Joan Arqué Casañé i l’Àntònia Soldevila Rodié.

El juliol del 1936, quan feia dos anys que el Francisco 
retardava la incorporació al servei militar, va esclatar la 
Guerra Civil. En un primer moment, ni ell ni el padrí 
Joanet (de la quinta de 1929) no van ser cridats a fi les. 

El cop d’estat, amb el general Franco al capdavant, 
va provocar una ràpida reacció dels partidaris de la 
República en defensa de la legalitat democràtica. Però, 
ben aviat, es va constatar que els resultats bèl·lics no 
eren favorables al bàndol republicà. Enfront d’un exèrcit 
nacional de militars professionals avesats a les guerres 
colonials espanyoles, es va fer palès el descontrol de 
les diferents faccions del bàndol republicà, format per 
milicians voluntaris lligats a partits i sindicats obrers; tots 
ells imbuïts d’ideals llibertaris però poc avesats en l’ús 
de l’armament i molt menys a obeir a comandaments 
de caràcter militar.

Finalment, l’octubre de 1936, el president del govern 

1 La pròrroga d’incorporació de 1a classe es concedia, durant 
un màxim de 3 anys, “...por ser necesaria la concurrencia del 
interesado al sostenimiento de la familia”.

El Francisco a Barcelona, davant del monument a Colom.
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de la República, Francisco Largo Caballero, reorganitzà 
totes les milícies antifeixistes amb la creació de l’Exèrcit 
Popular de la República. Així, la resistència republicana 
va passar de tenir un caràcter polític i voluntari a ser una 
força armada militar i jerarquitzada.

Un decret governamental del 7 d’octubre del mateix 
any va mobilitzar les lleves de 1932 a 1937. Al Francisco 
se li anul·la la pròrroga dels tres anys per tenir cura dels 
pares i és cridat a fi les sense haver empunyat mai una 
arma ni disparat cap tret.

La seua cartilla d’incorporació a l’Exèrcit Popular de 
la República està datada a Barcelona, l’abril de 1937. Els 
soldats de les lleves catalanes van ser enviats a reforçar el 
front d’Aragó, concretament a l’entorn d’Osca, Saragossa 
i la zona de Llevant.

Retornant a les fotografi es antigues de casa, vaig 
poder identifi car-ne una del Francisco i un company asse-
guts damunt d’una pedrera i, al fons, la silueta enrunada 
del castell de Montearagon (municipi de Quicena), prop 
de Barbastro i a menys de 5 km d’Osca, on destacaments 
republicans preparaven l’ofensiva contra aquesta capital 
aragonesa, que va tenir lloc la primera quinzena de juny 
de 1937.

Qui sap si, en aquelles dates en què el Francisco 
es trobava destacat a la zona de Montearagon, podia 
haver coincidit amb el gran escriptor i periodista Geor-
ge Orwell. Pels volts del 20 de maig del 1937, Orwell, 
allistat a Barcelona com a milicià del POUM (Partit Obrer 
d’Unifi cació Marxista), es trobava a la zona de la serra 

d’Alcubierre (als Monegres), on va resultar ferit per una 
bala perduda, mentre feia guàrdia. Va ser evacuat fi ns a 
Barbastre, al costat de Montearagon i, d’allí, en tren, fi ns 
a Lleida, a l’Hospital de Santa Maria, on es va recuperar. 
Posteriorment, va retornar a Gran Bretanya. Al seu llibre 
“Homenatge a Catalunya”, sobre la seua experiència a 
la Guerra Civil, descriu l’episodi del tret que el va ferir i 
aquests 6 dies de convalescència a l’hospital de la capital 
de Ponent.2

Recuperant el retall de paper on el meu padrí Joanet 
va apuntar el nom de la Puebla de Híjar, on hauria mort 
el seu germà Francisco, vaig contactar amb la Direcció 
General de la Memòria Democràtica, del Departament 
de Justícia de la Generalitat, per si podia demanar el do-
cument de defunció, al registre civil d’aquella població 
de Terol. La grata sorpresa em va arribar quasi dos anys 
després de la meua sol·licitud. Efectivament, el registre 
civil de la Puebla de Híjar va facilitar una fotocòpia del lli-
bre on consta la mort, per ferides de guerra, de Francisco 
Arque(s) Soldevila, ocorreguda el 10 de juliol de 1937, 
a l’hospital de campanya instal·lat en aquell municipi.

Poc temps després de rebre el certifi cat de la seua 
defunció, vaig viatjar fi ns a la Puebla de Híjar. Al seu 
cementiri, un monòlit aixecat fa pocs anys recorda les 
víctimes d’ambdós bàndols. Una urna amb terra recolli-
da del cementiri reposa al costat de la tomba del padrí 
Joanet a Alguaire.

2 “Els sis dies de George Orwell a Lleida”.
https://surtdecasa.cat/ponent/entorn/george-orwell-mites-
ponent-lleida-historia-guerra-civil

Cartilla militar de l’Exèrcit Popular de la República

El Francisco i un company al front d’Aragó 
amb el castell de Montearagon, al fons
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L’autora  d’aquest article a la pedrera on es va fotografi ar 
el Francisco, el 1937.

El Francisco i un company al front d’Aragó 
amb el castell de Montearagon, al fons

El passat mes de setembre vaig visitar el castell de 
Montearagon. Va ser molt emotiu localitzar la pedrera 
on l’oncle Francisco i un company s’havien fotografi at 
aquell llunyà 1937, pocs mesos abans de la seua mort.

Potser mai no sabrem en quin indret de l’extens front 
d’Aragó va patir el Francisco les ferides mortals. Si va ser 
en alguna ofensiva o, com li va passar a George Orwell, 
a causa d’una bala perduda al marge de cap batalla.

Ell, com tants altres joves de la seua quinta, la de 
1934 o les de nois molt més joves de la coneguda com la 
“Lleva del Biberó” hi van deixar la vida i una permanent 
i profunda tristesa en els seus familiars.

Alguaire, febrer de 2023

Certifi cat de defunció del Francisco - 10 de juliol de 1937- 
(Registre Civil de la Puebla de Híjar – Terol).

Error d’autor/a de la Cercavila 92

En l’anterior publicació de la Cercavila 92 hi ha un error d’autor/a 
de l’article “L’estudi del Sr. Piqué” a la pàg 13. 

Indica el nom del Sr. Pere Terrado Terrado 
i l’autora de l’article és la Sra. Antònia Bardina Arqué.

Demanem disculpes per les molèsties ocasionades.
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Introducció

Josep Lladonosa Pujol en la seva obra “Història de la 
Vila d’Alguaire i del seu Monestir Santjoanista”, al capítol 
XII de la pàgina 283, ens parla de “Gent d’Alguaire”.

Concretament a la pàgina 296 hi ha l’apartat “Els més 
destacats de l’època contemporània” i entre ells cita les 
fi gures de la casa Palmés. Textualment diu:

“La casa Palmés, una família segrianenca que no apareix 
a la vila d’Alguaire fi ns a la segona meitat del segle XVIII. 
El fet de la presència, des de 1812, de dos germans Palmés 
i Gelet ens indica que el seu pare era hereu i fi ll de la vídua 
Rosa X. de Gelet la qual el 1740 consta com a manifestant 
dels béns dels seus fi lls de cognom Gelet, en el Capbreu de 
Alguaire i Ratera del dit any, ordenat per la priora Sabater 
de Lledós. Rosa Gelet era, doncs l’àvia materna dels dos 
germans”.1

Tomàs Palmés

A l’arxiu de la Universitat de Barcelona trobem un 
document relatiu a un Thomas Palmés de Vilanova de la 

1 1) Història de la Vila d’Alguaire i del seu Monestir Santjoanista. 
Autor Josep Lladonosa Pujol.Pàgina 296.

Barca que va cursar i acabar la carrera de Medicina l’any 
1794 i que podem veure a la fi gura 1. No indica el seu 
segon cognom.

La transcripció de la fi gura 1 diu:

Al marge: Gdo de Licdo en Medicina Palmes

Dia 27 de Mayo de 1794 en el Theatro menor de la 
Universidad ante el Secrio Substo de ellas, despues del solito 
juramento de los Sres Exam Dr Jph Vidal, Dr Bartholomeo 
Prim, Dr Carlos Nogués, Dr Jph Guiu, Dr Antonio Corts y Dn

Juan Carbonell, y haver leido una hora sup. sent. & Lib 7 
Aptor Hip incipit si, fi nitur est, hecha la profession de la fee, 
y demas juramentos acostumbrados, por el M. Y. S. Cancelº 
Dr Dn Mariano Ambrosio Escudero, fue conferido el Gdo de 
Licdo en Medicina a Thomas Palmés de Vilanova de la Bar-
ca, Obispado de Lerida tan, ben, val. con Nullo Censorum 
discrepante, Padrino el Dr Bartholomeo Prim para vestirle las 
Insigs de Licca y aclamarle por tal Licdo en Medicina SS, vesp.2

Tomàs Palmés Salvans

Tomàs Palmés Salvans, que va estar de metge a Al-
guaire, es va casar amb Maria Gelet i 
molt bé podria ser el metge del que 
hem vist la seva llicenciatura.

El seu testament, de data 12 de 
juliol de 1830, el va lliurar tancat al 
notari Bonaventura de Sangenís i 
Sales el set d’agost del mateix any.

Testament de Tomàs Palmés 
Salvans el 12 de juliol de 1830

Plica deL testament que lo Sr Licen-
ciado Tomas Palmes Metge de la Vila 
de Alguaire Bisbat y Corregiment de 
Lleyda te entregat al infrit Notari cer-
rat ab ostia vermella en presencia dels 
testimonis infrits vui dia set de Agost 
del any mil vuit cens trenta.

2 Arxiu Universitat de Barcelona. ES-CAT-UB-02-2400 full 585 
Llicenciat Palmés.

Figura 1: Document de graduat de llicenciatura en Medicina 
de Thomas Palmés.

COSES DE LA FAMÍLIA PALMÉS (I de II)
VICENT LLADONOSA GIRÓ
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Thomás Palmés testador. Balthasar de Sangenís testi-
moni. Francisco Carbonell

En poder de mi Bonaventura de Sangenís y Sales Not. 
Pub.

En nom de Deu Amen Jo Lido en Medicina Thomás Pal-
més, y Salváns de Vilanova de la Barca fi ll llegitim y natural 
de Mr Joan Baptista Palmés, y de Paula Palmés y Salváns 
conjuges difunts, y habitants que foren en Vilanova de la 
Barca, fas y ordeno lo meu testament ultima y darrera vo-
luntat mia la que vull que valga per testament, o per aquella 
ultima disposició que en Dret tinga.

Primerament... Vull y es ma voluntat que luego de segui-
da ma mort qe mon cadaver sigue sepultat en lo cementiri 
de la present Vila ab asistencia de la Rnt Comunitat y quem 
sigue fet enterro mitjá y sem siguen celebrades cent Mises 
resades en lo termini de tres mesos, donant per quiscuna 
Misa de caritat …… prenent de mos Bens lo que menester 
sie pagador tot per mon hereu baix designador.

Im… Deixo, y llego per Marmesors, y Curadors, y del 
present meu testament executors á ma muller Maria Pal-
més, y Gelet á mon fi ll Jph Palmés, y Gelet y al Sr. Rector 
de Roselló, que es ó será als quals junts, y á solas dono ple 
poder y facultat pera poder fer cumplir tot lo per mi ordenat 
y disposat.

Im… Deixo, y llego a ma Muller Maria Palmés y Gelet 
ama, y usufructuaria de tots mos bens , durant sa vida 
natural.

Im… Vull, y es ma voluntat que tots los deutes que lo 
dia de mon obit deuré que consten per llegitimes probes 
siguin pagats en contiment sens estrepit, ni fi gura de judici 
pagadors tots per mon hereu.

Im… Deixo y llego á mon fi ll Jph Palmés , y Gelet per via 
de Dot tota la casa, y corral que habito ab tot lo contingut 
en ella, tant de halages, com de deutes que me deurán y 
constarán en les Llibretes dels conduhits, y altres escriptures, 
la qual casa confronte ab lo carrer de la plasa, de un costat 
ab casa y corral de Francisco Boyra y Castañón; por detras 
ab los corrals de Jph Balthesá. Francisco Carbonell, Viuda 
Nadal y Cosialls ab viuda Rodié casa, y corral y altres; y de 
altra part ab la Plasa mediant carrer; y tambe de altra part 
y de la mia reserva li deixo al mateix mon fi ll Jph la mitat de 
totas las terras que en la actualitat poseheixo.

Im… Deixo y llego á mon fi ll Joan Palmés, y Gelet per 
via de Dot y de la mia reserva la altra mitad de terras que 
poseheixo, la que posehirá mon fi ll Jph fi ns que prenga estat 
si es que sigue del matrimoni, pero si prengues lo sacerdotal 

sempre se las retindrá lo dit Jph imposantse aquest la obli-
gació de haberlo de mantenir per los estudis sa, y malal, ó 
fi ns á la edat de vint y cinch anys, advertint que si no tenia 
bastantes forses pera poderlo mantenir, podrá lo dit Jph 
pendrer de la part de la terra que li tocará al dit Joan del 
Dot, y de la reserva.

Im… Deixo y llego á ma Neta Maria Theresa Lladonosa 
y Palmeś dos centas lliuras moneda Barcelonesa una vegada 
tant solament pagadores las cent lo dia en que pendrá estat 
y las altras sent de dit dia en un any pagadoras per mon fi ll 
Jph las que cobrará de dos censals que me prestant de cent 
lliuras cada hu lo un los pubills de Fausto Badia y Belart y 
lo altre Jph Sabate y Barta.

Im...Deixo y llego á ma fi lla Paula Lladonosa Palmés 
per estar competentment dotada deu lliuras una vegada 
solament.

Im… Y fi nalment de tots los altres empero bens meus 
mobles é immobles haguts y per haber fas é instituesch á 
mi hereu universal á Thomás Palmés, y Gelet, y que puga 
disposar librement á favor de sos fi lls en cas en tinga y sino 
te fi lls, o que no arribent á la edat de poder testar en son 
lloch, substituesch á mon fi ll Joan de la mateixa manera que 
á mon fi ll Jph y aixi mateix substituesch á Paula Lladonosa 
y Palmés com als seus germans Jph y Joan, y aixi mateix 
tambe substituesch á ma neta Maria Teresa Lladonosa y 
Palmés y faltant totes aquestas substitucions deixo que tots 
mos bens siguen distribuits als pobres per mos marmesors 
y curadors nombrats.

Fes fonch lo present meu testament clos en ma casa des 
de ma y fi rma propia en la Vila de Alguayre á dotse del Mes 
de Juliol del any mil vuit cents trenta.

Licdo Thomás Pamés Metge.3

3 Arxiu Històric de Noguera. Balaguer. Notari Bonaventura 
Sangenís i Sales. Volum ACN200-90-T1-2785. Testaments closos. 
1818-1834.
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RECORDEU…
90 ANYS DE L’INTENT D’ASSALT A LA 

CASERNA DE LA PANERA
PILAR PELEGRÍ TERRADO

Durant els anys de la Segona República (1931-1939), 
la CNT-FAI va practicar la «gimnàstica revolucionària», 
que consistia en procurar la caiguda d’un estat que con-
sideraven que no els representava per a construir una 
nova societat; la societat llibertària. Aquella societat que 
es va posar en marxa, en alguns llocs, el juliol de 1936, 
una vegada aturat l’intent de cop d’estat feixista contra 
la República. Aquesta gimnàstica revolucionària es va dur 
a la pràctica en tres ocasions, la primera, l’aixecament 
anarquista de l’Alt Llobregat el gener del 1932; la segona, 
el moviment revolucionari de gener de 1933; i la tercera, 
la insurrecció anarquista del desembre del 1933.

De totes tres, la del gener de 1933 va ser la que tingué 
més ressò a nivell de tot el país, tal com ho refl ectia la 
premsa de l’època; així, per exemple La Vanguardia s’hi 
referia com a «Movimiento revolucionario fracasado»1, La 
Voz de Aragón parlava de «gravísimos hechos ocurridos 
en distintas provincias, en relación con los movimientos 
de Madrid y Barcelona»2, TIerra y Libertad, el principal 
mitjà de premsa de la FAI, publicava: «La FAI ensaya 
un intento de revolución social. En Barcelona, Ripollet, 
Sallent, Lérida, toda la región de Levante, Madrid y An-
dalucía se producen hechos de gran envergadura y se 
proclama el Comunismo libertario en varias localidades. 
Grandes jornadas de heroísmo»3 Queda clar doncs, que 
el cop revolucionari de gener de 1933, a diferència del 
que havia passat el gener de l’any anterior i del que 
passaria el desembre del mateix any va propagar-se per 
tot Espanya i va sacsejar la República.

A Lleida els fets més importants es van produir entorn 
a la caserna de La Panera i el Castell Principal (nom que 
des del segle XVIII rebia el recinte militar enclavat al Turó 
de La Seu Vella). Aquests fets van ser estudiats per Jaume 
Barrull en la seva tesi, posteriorment publicada en el llibre 

1 La Vanguardia, 10 de gener de 1933, p. 8.

2 La Voz de Aragón, 10 de gener de 1933, p. 3.

3 Tierra y Libertad, 20 de gener de 1933, p. 4.

Les comarques de Lleida durant la Segona República (1930-
1936)4 i també per Josep Rubió en l’article La Segona 
República. Lluites i tensions a la comarca de les Garrigues5, 
usant com a principal font d’informació l’hemeroteca 
tant local com nacional. Actualment, disposem per al seu 
estudi del fons personal del comandant Andrés Ymbernon 
Vilas (1900-1952), donat a l’Arxiu Històric de Lleida, que 
ens permet aprofundir en l’estudi dels esdeveniments, ja 
que entre aquests documents hi trobem els esborranys 
de les declaracions que els detinguts van fer en exhort i 
els informes del fi scal que va portar el cas.

De l’assalt a La Panera i al Castell sembla que se’n va 
fer responsable inicialment a Jacinto Borràs Busquets, 
principal dirigent de la CNT de la província, però tal com 
consta en l’informe del fi scal hi participaren gran quanti-
tat de revolucionaris de Lleida i sobretot dels pobles on la 
CNT-FAI hi havia arrelat: La Pobla de Cérvoles, El Vilosell, 
Maials, Seròs, Cervera, Alcarràs o Alguaire.

A nivell local, conèixer quins alguairencs hi van 
participar, ens pot aportar informació sobre qui podien 
ser els faistes de primera hora al nostre poble, perquè 
seguint les consignes de la FAI6, que durant els anys de 
la Segona República dominava la CNT a nivell provinci-
al, els cenetistes no van tardar en formar un grup local 
d’afi nitat afi liat a la Federación Anarquista Ibérica (FAI). 
Aquest grup el van anomenar «Huracán libertario» i així 

4 BARRULL (1986): Jaume Barrull Pelegrí, Les Comarques de Lleida 
durant la Segona República (1930-1936), Barcelona, L’Avenç.

5 RUBIO (2012): Josep Rubió Sobrepere, «La Segona República. 
Lluites i tensions a la comarca de les Garrigues».  Trobades 
d’estudiosos de les Garrigues, p. 83-103, https://raco.cat/index.
php/TrobadesGarrigues/article/view/365167.

6 Joan García Oliver explica la formació d’aquests grups d’afi nitat 
en les seves memòries El eco de los pasos, també es pot llegir en el 
llibre Nosaltres, els sense nom de Joan Garcia Oliver edició a cura 
de Xavier Díez, editorial La Campana, 2022, pp. 133-140.
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ho donaven a conèixer al diari Tierra y Libertad del setze 
de juny de 19337:

ALGUAIRE: Con el nombre de «Huracán libertario» 
se ha constituido en esta localidad un grupo anarquista, 
que se propone divulgar por todos los medios que es-
tén a su alcance el ideal ácrata y luchar por el próximo 
advenimiento del comunismo anárquico.

Al constituirse envía un fraternal saludo a todos los 
presos y perseguidos del mundo y un sentido recuerdo 
a los caídos en aras de la libertad.

Nos adherimos a la FAI y deseamos tener relaciones 
con los grupos afi nes.

Tornem ara, als fets del 8 de gener de 1933 ocorre-
guts a Ponent que ja hem dit es van centrar en l’assalt a 
les casernes. A Lleida, aquest intent ocorregué entre un 
quart de vuit i les vuit de la tarda del 8 de gener, quan 
un grup indeterminat d’individus intentaren entrar per 
sorpresa, amb l’excusa d’anar a visitar un soldat, a la ca-
serna de la Panera, on hi havia el Regiment d’Infanteria 
número 25 Segon Batalló. En aquells moments, allí s’hi 
trobaven, per les circumstàncies de ser dia festiu, a més 
dels soldats de guàrdia alguns companys que els havien 
anat a visitar, però molta part de la tropa havia sortit 
de passeig. En l’assalt morí un militar, el sergent primer 
Francesc Piñol Carles de 33 anys, que pensant-se que 
l’assalt era una broma sortí de cara als agressors i fou el 
primer de rebre l’impacte de les bales. També van resultar 
ferits el subtinent Àngel Sordo Naval, el sergent primer 
Esteban Garriga, el caporal José Gonzalo i els soldats 
Jaume Romagosa i Andrés Abril. Entre els assaltants foren 
morts Domingo Garcia Munté, Domingo Gou Regall 
i Leandro Burillo Ferrando, mentre que Josep Ballespí 
Pedrola resultà ferit de gravetat.

Sembla que al mateix temps que es produïa l’intent 
d’assalt a la Panera, un altre grup va anar cap al Castell, 
allí va caure en l’intent un altre dels assaltants, José On-
cins Manonelles.

Més tard, moria també Florencio Bailón, un ex-ferro-
viari que caminava per Prat de la Riba i no es va aturar 
al donar-li l’alto els sentinelles

El nombre total de detinguts pels fets del 8 de gener 
a Lleida rondaria els cent cinquanta dels quals sols foren 
empresonats uns trenta.

A Alguaire, segons declaracions que llegim en els 

7 Tierra y Libertad, 16 de juny de 1933, p. 2.

documents esmentats8 els fets es van començar a desen-
volupar quan Josep Badia, el Granat, que llavors, segons 
ell mateix declara, era tresorer de la CNT va llogar un 
autobús per baixar a Lleida contactant amb Joan Illa, el 
xòfer, a qui va pagar 45 pessetes. El conductor va recollir 
els alguairencs al Pont de l’Àliga a dos quarts de set, i va 
haver d’aturar l’autocar diverses vegades per problemes 
amb els llums, fi nalment, quan ja eren quasi a Lleida, 
van fer una parada per recollir un tal ladrillero i el Ra-
mon Ribes al molí de Gualda (en una torre de Gualda, 
la policia hi va descobrir nombrós material explosiu), 
segons les seves declaracions un cop a Lleida, van parar 
a la fàbrica del sulfuro (situada a l’actual plaça del Clot 
de les Granotes), sobre les set del vespre. A partir d’allí, 
els cenetistes s’havien dispersat en grups de dos o tres i 
havien començat a caminar en direcció al Camp de Mart. 
Després de reparar els llums, Illa va tornar sol al poble, 
ja que cap dels altres no va retornar a l’administració 
de cotxes Parellada a l’hora acordada, les nou de la nit.

Aquella mateixa nit ja es van fer les primeres deten-
cions, algunes en la taverna del Belianes, al carrer Sant 
Martí, davant mateix de la caserna on entre altres hi foren 
detinguts els alguairencs Josep Català Domingo, Ramon 
Ribes Llobera (a. «Riscla») i Josep Baltasar Badia.

L’endemà la guàrdia civil va pujar al poble amb la 
intenció de continuar amb més detencions i malgrat 
que efectuà diversos registres i tancà el sindicat, sembla 
que no va aconseguir trobar cap sospitós9, ja que alguns 
sospitosos ja havien fugit cap a Barcelona. Un d’ells, 
Josep Badia explica que va anar a casa d’una cosina, 
allí va posar-se a treballar com a peó de paleta en una 
obra per al contractista José Lorenzo Garcia, des de l’1 
de febrer fi ns a mitjans de març que va tornar a Lleida i 
es va presentar als Jutjats. També van marxar cap a Bar-
celona el dia següent de l’assalt, Josep Lladonosa i Josep 
Florejachs, allí van estar treballant a la vaqueria Falguera. 
Tots tres foren processats, sortint en llibertat provisional 
a fi nals d’abril de 1933, en espera de ser jutjats. Sabem 
que l’advocat que va defensar a tots tres fou Josep Inza, 
que després defensaria alguns dels acusats pels fets del 
6 d’octubre de 1934.

8 AHL, Fons Ymbernon, Esborrany de les declaracions en exhort 
dels acusats. Assalt a la Panera 8/01/1933.

9 El Debate 11 de gener de 1933, p 4. En canvi, el diari La Rioja, 
publica que «la Benemèrita intentó detener a varios sospechosos, 
consiguiendo hacerlo de un tal José Llovera» La Rioja, 11 de gener 
de 1933, p. 1.
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Ramon Roig, el Tula, encara que va negar haver anat 
a Lleida, va ser incriminat per la declaració dels seus com-
panys. La seva declaració ens aporta, detalls interessants 
de la vida social del grup a Alguaire, com que entre els 
anarquistes s’intercanviaven novel·les Ideals10, o que el 
lloc de trobada dels diumenges era el ball del Masol.

També foren detinguts 
Jaume Domingo Rius, Jaume 
Llovera Salvia (a. («Mansa-
na»), Ramon Albana Bañeres 
(a. «Bana»), Josep Palomés 
González. Aquests sospitosos 
foren defensats per l’advocat 
ribagorçà Àngel Samblancat11.

L’Ajuntament d’Alguaire 
pocs dies després dels succes-
sos va decidir fer constar el seu 
rebuig als fets l la premsa ho 
recull dient que «ha visitado 
al gobernador civil el Ayun-
tamiento en corporación de 
Alguaire y vecinos de dicho 
pueblo, los cuales han hecho 
constar al señor Ventós su 
protesta por los hechos revo-
lucionarios del día 8, haciendo 
a la vez protestas de adhesión 
al Gobierno y al régimen»12.

Finalment, Jaume Domingo 
i Josep Baltasar van ser posats 
en llibertat sense arribar a 
ser processats. Jaume Llovera 
Salvia, Ramon Albana Bañe-
res, Josep Palomés González i Ramon Roig Tomàs foren 
processats, però la causa sobreseguda. La resta, serien 
processats i amnistiats per la llei d’amnistia general con-
cedida el 24 d’abril de 1934 que perdonava els delictes 

10 Aquesta col·lecció de novel·les populars fou creada per 
Federico Urales (sobrenom de Joan Montseny Carret (Reus 1864, 
Salom (Dordonya, França), 1944) i van obtenir un gran èxit entre 
1925 i 1937. FERNÁNDEZ, Tomás y TAMARO, Elena. «Biografi a de 
Federico Urales». En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfi ca en 
línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en https://
www.biografiasyvidas.com/biografia/u/urales.htm [fecha de 
acceso: 13 de diciembre de 2022].

11 El Diluvio, 28 de març de 1933, p 5.

12 El Día Gráfi co, 19 de gener de 1933, p 2.

de rebel·lió militar en determinats supòsits13.

Curiosament, una llei d’amnistia que havia estat 
feta per un govern de dretes, sorgit de les eleccions de 
novembre de 1933, per a deixar en llibertat els militars 
colpistes va servir també per amnistiar els anarquistes que 
havien participat en la revolució del 8 de gener de 1933.

PS: El peu de foto diu: Grupo de conjunto de los 
campesinos de Alguaire, que han tomado sobre sí la 
responsabilidad de cuidar las tierras de sus compañeros, 
presos en la cárcel de Lérida, a consecuencia del último 
movimiento comunista libertario del 8 de enero. Foto-
grafía tomada en las tierras de sus hermanos, durante un 
alto en la jornada, con los útiles de trabajo y las bestias 
que les ayudan en su labor solidaria. Otro jalón de este 
movimiento campesino, honor, gloria y esperanza de la 
revolución social en España.

13 Gaceta de Madrid, número 115, 25 de abril de 1934. pp 548 
-549.

Fotografi a publicada a La Revista Blanca en data 1/5/1933.
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L’ANTIC TERME DE TABAC
DEL TERME MUNICIPAL D’ALGUAIRE (I)

PERE TERRADO TERRADO

L’abast del present article anirà des del segle XI, en 
què hem trobat el primer document que en parla, fi ns 
a fi nals del segle XIX, deixarem per a futurs estudis o 
estudiosos el segle XX i la part del segle XXI.

El contingut d’aquest estudi, el desenvoluparem sota 
els següents epígrafs: succintament en veurem l’etimo-
logia, la pluralitat del topònim i referències arqueo-
lògiques, i més extensament el primer document de 
Tabac. Els descendents dels primers donataris. Altres 
parcials posseïdors de Tabac. Fitament del terme de 
Tabac. El Monestir d’Alguaire posseïdor de Tabac. 
La Seu de Lleida rebia part del delme de Tabac. La 
desamortització de Tabac. Incidència en la venda o 
desamortització de Tabac. i  Altres terratinents de la 
partida i terme de Tabac. Comencem.

Etimologia

Segons les fonts consultades, l’origen o etimologia 
de Tabac segurament prové de l’àrab. Vegem-ho. El 
DCVB d’Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll, diuen 
que probablement ve de l’àrab ṭabbaḳ o ṭubbaḳ, nom 
de diverses plantes medicinals. El DECLC de Joan Coro-
mines diu que és d’origen incert, però consten les gra-
fi es fonètiques àrabs ṭabbâq o ṭubbâq, des d’abans del 
descobriment d’Amèrica, d’on es va importar el costum 
de fumar al segle XVI i continua dient que anteriorment, 
a la península ibèrica, ja s’emprava el mot per designar 
diverses herbes medicinals. Es constata l’antiguitat amb 
el mot Tabac d’aquest estudi, ja que la primera referència 
és del segle XI. Per si interessa el tema, Coromines dedica 
a l’estudi del mot tabac més de cinc pàgines.

Pluralitat del topònim Tabac

Hem expressat al títol que tractem de l’antic terme 
de Tabac, situat dins de l’actual terme municipal d’Al-
guaire, atès que existeixen altres topònims amb el nom 
de Tabac, especialment un antic terme despoblat, també 
anomenat de Tabac, actualment denominat partida del 
Pla de Tabac, situat a cavall dels termes de Montoliu de 
Lleida, d’Alfés i l’antic terme de Vinfaro, a la comarca del 
Segrià, al qual no ens tornarem a referir.

Així mateix, existí un poblet anomenat Tabac, dins 
del terme municipal de Castellnou de Bassella, comarca 

de l’Alt Urgell, ambdues poblacions actualment són 
davall de les aigües del pantà de Rialb. L’hem trobat 
mencionat els anys de 1872 a 1874 ja que del seu ter-
me, l’Administració de Béns Nacionals de Lleida, de la 
desamortització, va voler arrendar durant un quadrienni 
la fi nca rústica núm. 3.554 d’inventari, situada a Tabac, 
procedent de la desamortització del Curat d’Aguilar, 
pel preu de 20 pessetes. (BOPL núm. 91, Supl. de data 
29-7-1872). Com que no es va arrendar, es va tornar a 
intentar d’arrendar-la el dia 27-9-1873, el 26-8-1874 i 
el 3-10-1874 sense aconseguir-ho.

També existeixen altres topònims amb el nom de Ta-
bac dels quals no sabem si llur origen és similar al Tabac 
d’Alguaire, o es tracta de topònims posteriors originats 
amb el tabac diguem-ne de fumar provinent d’Amèri-
ca, com el de la Rasa de la Costa del Tabac situada al 
terme de La Coma i la Pedra, comarca del Solsonès. I, la 
Cova del Tabac situada al terme de Camarasa, comarca 
de la Noguera, on hi ha algunes pintures rupestres. El 
fet d’haver estat escrits amb l’article defi nit contret a 
la preposició ‘de’ ens ho fa dubtar, ja que antigament 
s’escrivia sense article.

Referències arqueològiques

El terme de Tabac també ha estat objecte d’estudis 
arqueològics. La primera referència que n’hem trobat 
mencionada és de l’any 1928, que publicà el “Boletín de 
la Real Academia de la História”. És una breu referència 
que ve a dir que la Comissió Provincial de Monuments 
de Lleida els comunicà que Joan Fusté, rector de Rosselló, 
descobrí un poblat ibèric a la fi nca de Tabac del terme 
d’Alguaire. Per saber-ne més de Joan Fusté Vila, prevere, 
vegeu (Quintí Casals (2018)).

Posteriorment, l’any 1982, dedicaren treballs al 
jaciment arqueològic de Tabac, Joan-Ramon Gonzàlez 
Pérez, amb “Aproximación a la Carta Arqueológica 
del Segriá estricto”, on diu que el jaciment és des de 
Bronze Final (-1200/-650); i Josep Ignasi Rodríguez 
Duque, però aquest, per les fotos reproduïdes, sembla 
que es refereix al Tossal de les Forques de la partida de 
Pinyana, tocant a la de Tabac. http://invarque.cultura.
gencat.cat/
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El primer document de Tabac

Com hem vist, el primer document que tracta del 
topònim Tabac, amb la grafi a Tabaz, és del segle XI, 
concretament del mes de juny de 1075. Document que 
ens ha pervingut gràcies al trasllat o còpia que en va fer 
Domènec, que era levita o diaca de Santa Maria d’Al-
guaire, en data 24-1-1207. (AMMA A-1, C-2, Perg.22) 
i (Alturo, 1999, doc. 1). Afegim que també és el primer 
document que hem trobat, on es menciona el nom 
d’Alguaire, escrit amb la grafi a Alguadra.

Regest del document amb què Sanç Ramires, rei 
d’Aragó i de Pamplona, per agrair els bons serveis que 
li prestaren Berenguer Ramon de Siscar i Pere Bernat de 
Montmesma, els donà l’almúnia de Tabac amb tretze 
jovades d’hereditat per tal que fos el seu propi alou. 
Naturalment calia que continuessin fi dels al rei i a la seva 
descendència. Aquesta almúnia, era situada al terme de 
Lleida, davall de l’Espona i prop del castell d’Alguaire. Per 
refermar la donació, el rei, acabà el document proferint 
una maledicció que ve a dir: en cas que algun fi ll o des-
cendent meu o qualsevol altre home volgués trencar o 
trenqués aquest pacte o testament la maledicció de Déu 
baixi sobre ell i estrany (excomunicat) de la comunitat 
de Déu vagi a l’infern inferior (És una traducció lliure.). 

Comentaris, les “almúnies” més que unes cases de 
camp eren una mena d’assentaments agropecuaris que 
després de la conquesta s’anomenaren torres. Com a 
hipòtesi expressem la possibilitat que es fessin altres do-
nacions de Tabac, atès que en la que acabem de veure 
es donaren 13 jovades de terra i una jovada (també se’n 
deia parellada) era la terra que podia llaurar una parella 
de bous durant un dia. En cas de complir-se la hipòtesi, 
explicaria altres noms de persones que tenien drets sobre 
Tabac, tal com anirem veient. 

La carta de donació fou feta i signada, com hem 
dit, el mes de juny de 1075 al castell de Graus, regnant 
Nostre Sr. Jesucrist i el seu imperi i jo Sanç Ramires, rei de 
Pamplona, d’Aragó i de Sobrarb o Ribagorça. Signaren 
també el document sense expressar en quina qualitat o 
condició, el Sr. rei Alfons, de Lleó; el bisbe Salomó, de 
Ribagorça; el Sr. Gassea a qui s’anomenava Episcopat 
d’Aragó; el bisbe Belasch, d’Iruña; Sanç Galindes, sènior, 
de Boltanya i de Sos; Llop Garcés, sènior, d’Uncastillo i 
d’Arosta; Fortuny Enegones, sènior, alferes d’Ayuero i 
de Funes; el Sr. Brokard, de Benasc; Ramon Sunyer, de 
Montmesma; Guillem Servidi, de Capella; Sanç Asnares, 
sènior, de Pedra-roja; Enyec Asnares, sènior, de Llussars; 
Pere Bertran, de Fals; i Guillem Isarn, de Lasquarri. 

Acabem de veure que l’anterior donació de Tabac 
fou feta l’any 1075, per tant, si la conquesta defi nitiva 
d’aquest lloc fou feta entre la conquesta d’Almenar l’any 
1147 i la de Lleida el 1149 de comú acord pels comtes 
de Barcelona i d’Urgell, Ramon Berenguer IV i Armengol 
VI; com és que més de setanta anys abans Tabac ja havia 
estat donat pel rei Sanç Ramires? És possible que amb 
les seves hosts hi fes alguna incursió i hi guanyés alguna 
escaramussa o una efímera conquesta i ja considerà 
l’almúnia com a pròpia.

La donació de Tabac que va fer el rei Sanç Ramires, 
s’acomplí perquè l’any 1137, ja difunt el rei, es van aca-
bar de redactar els capítols matrimonials entre el comte 
de Barcelona, Ramon Berenguer IV, i l’hereva del tron 
d’Aragó, Peronella d’Aragó, en els quals fou pactat que 
es respectarien les donacions que anteriorment haguessin 
fet els reis d’Aragó.

Els descendents dels primers donataris

A continuació veurem com descendents dels dona-
taris Siscar, i Montmesma, els avantpassats dels quals ja 
es devien d’haver repartit la part que en corresponia a 
cadascun, feren diverses ‘donacions’ del terme de la torre 
de Tabac, que posteriorment també anomenaren ‘ven-
des’, però que de fet no eren res més que establiments 
o contractes d’emfi teusi, llevat de quan es traspassa una 
feu, una infeudació o subinfeudació, o un alou.

L’any 1168 trobem que Gombau de Siscar –no dub-
tem que es tracta d’un successor d’un dels dos primers ti-
tulars Berenguer Ramon de Siscar–, donà a Ferrer o Roger 
de Cubelles i la seva muller Arnaldeta, a Gilabert i la seva 
muller Ferrera, a llur fi ll Ramon i la seva muller Ermessén, 
i a Pere Babot i la seva muller Sança, per llegar-lo a llur 
descendència o a qui ordenessin, la seva torre de Tabac 
amb tots els seus termes, que afrontava amb el terme 
de Lleida fi ns a Alcanís i fi ns al terme d’Alguaire, a canvi 
d’un cens anual de 18 faneques de gra: sis faneques de 
forment, sis d’ordi i sis de civada; restant exclosa de la 
donació la part que ja havia donat a Quillem de Mont-
sonís. Afegim que aquesta mena de donacions eren de 
fet contractes d’emfi teusi. (ARB (ACA) GPC Perg. C-85, 
núm.2355) (Sarobe, 1998, doc.17) (Alturo, 1999, doc.1).

Aclarim sobre l’anterior donació que a la datació no-
més hem fet constar l’any 1168 atès que Ramon Sarobe 
la situa a 30-9-1168, i Jesús Alturo sense dia a l’octubre 
de 1168; la nostra referència no és segura. També hi ha 
una diferència amb el nom del primer donatari, Ramon 
Sarobe diu que és Ferrer de Cubelles i Jesús Alturo diu 
que és Roger de Cubelles.
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Gombau de Siscar i la seva muller Miranda, en data 
1-7-1172, infeudaren, o subinfeudaren, a Bernuç de 
Montmesma i a la seva posteritat tres quartes parts de 
la Torre de Tabac perquè les tingués ell i la seva des-
cendència i es comprometé, a més, a fer-li’n esmena 
de l’equivalent del valor d’aquesta donació si algun fi ll 
d’Arnau Berenguer l’en desposseís per dret.

Acabem de veure que Gombau acceptà la possibilitat 
que un fi ll Arnau Berenguer pogués desposseir-lo de la 
Torre de Tabac a canvi d’un valor equivalent, per tant 
en devia tenir el feu o la infeudació (Alturo, 1999, doc. 
25). Aquest document també ens ha pervingut mercès 
al trasllat del dia 25-1-1207, que n’escrigué Domènec, 
diaca o levita de Santa Maria d’Alguaire.

Al proper número, acabarem el present epígraf i 
continuarem amb els següents.
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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 identifi cats, els anònims no es publicaran.

— Es poden aportar fotografi es i il·lustracions que acompanyin l’escrit (En gran resolu-
ció).

Únicament es publicaran els treballs que ens feu arribar abans 
del 19 de maig de 2023.
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MEMORIAL RAMON MAYENCH
PILAR SERRA I TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS

El dia 11 de desembre de 2022 ha tingut lloc el me-
morial Ramon Mayench.

Com cada any el Club Ciclista Alguaire ha organitzat, 
amb la col·laboració de l’ajuntament, una sortida no 
competitiva amb BTT.

La ruta marcada ha estat de 60 Km/700MD+ fins a 
l’Ermita de Cérvoles, i a l’arribada s’ha ofert una graellada 
gratuïta per a tothom.

Hi havia una vuitantena d’inscrits, però al final només 
han participat 50 ciclistes perquè el pronòstic meteoro-
lògic de pluja els ha fet repensar la sortida.

Amb aquest memorial, el Club Ciclista Alguaire cada 
any honra el Sr. Ramon Mayench, el commemoren i re-
corden perquè va estar una figura cabdal per al ciclisme 
a Alguaire.

El Club Ciclista el conformen amics i companys units 
per una mateixa afició, amb el desig de compartir bons 
moments i experiències tot gaudint del món de la bici-
cleta i la natura.

Recordem que pedalejar de forma regular redueix el 
risc d’infart i allarga la longevitat, entre altres beneficis.

El ciclisme és un dels esports més durs i extrems que 
existeixen. Els ciclistes professionals recorren cada any 
centenars i centenars de quilòmetres, faci fred, plogui 
o nevi. Són un exemple de vida sana i dedicació, que 
podem copiar perquè el nostre cos se senti millor. I 
és que pedalejar, a més de ser una moda ecològica, 
econòmica i addictiva, porta a la nostra salut una sèrie 
de beneficis.
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Com cada any continuem amb les curses d’orienta-
ció organitzades per l’Associació Makot Caminadors i 
Corredors.

Aquest desembre passat es va emmarcar en les acti-
vitats programades per participar en la Marató de TV3 
dedicada a la Salut Cardiovascular.

La cursa d’orientació és una activitat esportiva 
contrarellotge on el participant ha de passar per uns 
controls assenyalats en un mapa. La lectura del mapa 
permet saber les distàncies, els desnivells i els elements 
més destacats del terreny per on es passarà (roques, 
tallats, senders, camins, rius, edificacions, rases, vege-
tació, etc.).

El repte és escollir la millor ruta per arribar a trobar 
tots els controls i fer-ho en el menor temps possible i 

amb l’ajuda o no d’una brúixola. 

Aquesta edició va comptar amb molts equips amb un 
total de 86 persones.

L’orientació és un esport que poden practicar tots 
els membres de la família, alguns s’ho van prendre com 
un agradable passeig i altres com una activitat atlètica 
competitiva.

Les curses d’orientació estimulen el poder de con-
centració, la presa ràpida de decisions i la imaginació, 
ja que cal interpretar la informació que ofereix el mapa 
i contrastar-la amb la realitat que veiem a l’entorn, per 
saber on estem i cap on hem d’anar. L’orientació és un 
esport integral i complet en cos i ment.

Us animem a tots a participar-hi!

CURSA D’ORIENTACIÓ DESEMBRE 2022
PILAR SERRA I TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS
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El dia cinc de gener vam poder viure una tarda mà-
gica. Els Reis d’Orient van visitar la nostra població. El 
primer lloc on es van dirigir va ser a la llar de jubilats 
Joan Bañeres, allà els socis i els membres de la junta els 
van rebre amb grans honors, tal com ses majestats es 
mereixen. Després van visitar la Mata de Pinyana, on 
també els esperava multitud de veïns i veïnes.

El moment espectacular va ser quan ses majestats 
van pujar per l’avinguda Jaume Nadal per dirigir-se a la 

plaça de l’església, acompanyats pels Diables d’Alguai-
re que els obrien camí amb tambors i faquirs. Allí, els 
esperaven les autoritats locals i els veïns i veïnes, nens i 
nenes que van tenir l’ocasió de poder veure’ls de ben a 
prop. Abans de repartir els regals a cada nen o nena, van 
entrar a l’església per adorar el nen Jesús. Allà, el mossèn 
els esperava per poder donar-los les gràcies. Els reis ens 
van manifestar que els encanta visitar la nostra població 
pel gran caliu i bondat que hi troben.

SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
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SANT ANTONI ABAT
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

La festivitat de Sant Antoni continua viva a la nostra 
població tal com vam comprovar. Dues carrosses tre-
ballades a la manera tradicional amb un gran nombre 
d’infants i moltes cavalleries van omplir la plaça de la 
Sardana i l’Avinguda Jaume Nadal pel recorregut dels 
Tres Tombs. Un cop finalitzada aquesta ruta, els par-
ticipants i altres particulars es van agrupar davant de 
l’Església per tal que mossèn Xavier oficiés la benedicció 
de tots els animals.

A la Sala d’Actes, les nenes i nens de l’Escola CEIP 
Teresa Bergadà, van mostrar els seus treballs, tots ells de 
molta qualitat i amb molta feina feta relacionada amb 
la festa de Sant Antoni i amb el poble d’Alguaire. Reunit 
el Jurat, va decidir premiar les dues carrosses, ja que tots 
dos mereixien un molt bon premi.

Des del consistori volem agrair la participació de tots 
i totes les persones que heu continuat participant en una 
festa de les més tradicionals de la nostra vila. Gràcies.
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El dia 19 de febrer va tenir lloc la sisena edició de la 
Sagrat Cor Trail, organitzada per l’Associació de Cami-
nadors i Corredors Lo Makot.

Una cursa per la muntanya és una competició es-
portiva en la que es corre per un traçat de muntanya, 
s’hi han de superar desnivells importants tant de pujada 
com de baixada.

La nostra cursa és de 15 km i 450 m de desnivell po-
sitiu i també hi ha una caminada d’11 km i un desnivell 
de 150 m. El gran repte és al final de la cursa, quan s’han 
d’ascendir les 327 escales que pugen al mirador.

Encara que el trail running pot semblar una activitat 
senzilla, és un esport molt tècnic. Cada camí és una car-
rera d’obstacles per als corredors que han d’aprendre a 
esquivar les irregularitats del terreny, escalar les roques, 
esquivar els rierols i travessar diverses superfícies. Els cor-
redors de trail necessiten tenir una bona musculatura de 
cames, bon equilibri i un alt nivell de resistència.

També té molts beneficis:

 - Estudis de neurociència han demostrat que 50 
minuts d’exercici aeròbic d’intensitat moderada, 
o com el trail running, poden ajudar a millorar la 
funció cognitiva.

 - Proporciona un entrenament més holístic, no 
només la condició física cardiovascular sinó que 
s’activen els músculs del tronc, de la part inferior del 
cos i també s’exerciten les cames amb les pujades.

 - Millora l’equilibri i la coordinació, això és degut a 
que es canvia constantment de direcció, se salten 
obstacles i s’esquiven les arrels dels arbres i les 
roques.

 - Es redueixen els nivells d’estrès perquè t’allunya 
de l’enrenou de la vida quotidiana i et permet 
reconnectar amb la naturalesa.

Segurament que per tot això els poc més de tres-cents 
dorsals es van esgotar de seguida.

Ben segur que les properes edicions també seran 
exitoses.

SISENA EDICIÓ DE LA SAGRAT COR TRAIL
PILAR SERRA I TERSA

REGIDORIA D’IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS
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Des del passat mes de desembre i fins al mes d’abril 
s’estan realitzant les obres de condicionament del Parc 
de la Zona Esportiva i Zona Escolar que donaran lloc a 
diferents espais lúdics, d’esbarjo i d’esport amb un ca-
ràcter totalment familiar.

Aquestes obres han permès delimitar tot el parc amb 
barana de fusta, deixant accessos per accedir al propi parc 
i també per donar accés al camp de futbol a través del 
parc, creant un accés per a escales i un accés amb petit 
desnivell, que comuniquen l’aparcament de cotxes de la 
zona esportiva i escolar fins al camp, permeten que tots 
els usuaris del camp de futbol puguin aparcar a les zones 
d’aparcament habilitades de la zona esportiva i escolar. 

Al Parc podrem gaudir de:
La Pista de Pump Track, un circuit asfaltat que per-

metrà als nens i nenes, nois i noies la pràctica d’activitats 
amb bicicletes, patins o monopatins, skates i similars que 
es pot recórrer sense necessitat de pedalar o impulsar-se 
amb el peu, emprant simplement la inèrcia adquirida 
en els salts i peraltes del circuit i la mateixa habilitat del 
ciclista o patinadors de carrer.

Aquest espai estar pensat perquè el pugui utilitzar 
tothom com a pràctica esportiva de forma lúdica, ja que 
és municipal, però també es pot potenciar la instal·lació 
amb classes d’aprenentatge com activitat extraescolar, 
així com realitzar competicions i trobades entre usuaris 
de diferents poblacions.

La Zona de Parc Infantil que consisteix en dues 
zones diferenciades: un parc infantil de 0 a 5 anys que 
consistirà en un Multijoc compost per una plataforma 
a dues altures, un tobogan i panells interactius de joc, 
un Gronxador amb un seient infantil amb protectors 
laterals format bressol, dos Motlles balancí d’un seient 
amb capacitat per a un nen i un Sorrall de troncs en 
el seu perímetre. Un parc infantil de 5 a 12 anys que 
estar compost d’una tirolina de 20 metres de recorregut 
i de fusta tipus robínia, un Multijoc de dues torres amb 
tobogan i pont de cordes, amb Xarxa d’escalada i rampa 
rocòdrom, un Joc d’habilitat de robínia amb muntant de 
fusta i cordes, un Joc de recorregut i equilibri tipus robí-
nia amb estructura de fusta i un Gronxador doble amb 
dos seients plans amb recobriment exterior de goma. 

La Zona d’Equipament Workout, que consisteix en 
un conjunt d’entrenament integral del cos on els usuaris 
podran realitzar exercicis de braços, abdominals, flexions, 
muscle-ups, dips, entre altres, i totalment a l’aire lliure 
envoltat de natura.

La Zona d’esbarjo, dotada d’Equipament de diferents 
elements d’estada i lleure per l’espai del parc, com bancs 
i taules pícnic que permetran berenar, celebrar aniversaris 
i diferents celebracions i trobades amb família i amics, 
mentre es gaudeix dels diferents jocs del parc.

Esperem que tota la família el gaudiu al màxim. 

CONDICIONAMENT DEL PARC 
DE LA ZONA ESPORTIVA

JOAN JORDI GIRÓ I CARME CAMBRAY BOIRA
REGIDORIA D’OBRES I INFRAESTRUCTURES
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El dissabte 25 de febrer, Alguaire va viure una festa 
de Carnaval històrica on va haver-hi la participació de 
12 carrosses i 3 comparses. A més a més, un gran nom-
bre de públic i participants individuals van participar en 
una rua que va transcorre per diversos carrers. Va ser 
una tarda inoblidable en què, per finalitzar la rua, vam 
gaudir d’un berenar popular. A les set de la tarda, Santi 
Roig va actuar com a Dj. a l’Esbart Bell Camp. Dins del 
casal, vam poder gaudir de la bona música i ambient 

excel·lent. L’Associació de Joves, va col·laborar en aquesta 
jornada organitzant junt amb l’Ajuntament, la sessió de 
DJs nocturna on molts joves de les nostres contrades 
van gaudir de bona música d’actualitat. Volem agrair la 
participació de tots i totes i, especialment, de l’Associació 
de Dones Merli i de l’Associació de Joves d’Alguaire que 
van organitzar part de la festa. També volem agrair al 
Manolo Arroyo que ens ha facilitat el recull fotogràfic de 
la festa. Moltes gràcies.

CARNESTOLTES 2023
ELVIRA LARRÈGULA I MONTSERRAT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Associació de Joves d’Alguaire

La boda



29 93

Be Hippie

Candy Alguaire
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Disco mòbil

El rei de Carnestoltes

Els i les Catrines d’Alguaire
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El Coc Scouts

Els ratolinets d’Alguaire
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Associació de Joves de Torrefarrera

Los Pirates de la Unilla

Los Steampunk
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Los Pallassos d’Alguaire

La Perla Negra

Mariscada Club
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Plus Fresc

Supercaligragilisticoespialidoso
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA
ALGUAIRE

Durant el mes de febrer la biblioteca ha participat en l’onzena edició de “Biblioteques amb DO”, el projecte que 
porta la cultura del vi a les biblioteques públiques de Catalunya, en aquesta edició del 2023 ha posat l’accent en el 
món del vi i el cinema.

Taller d’enocosmètica: sabó de vi amb oli  
de llavor de raïm,  
amb la sommelier Isabel Zaro.



36 93

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Tast: vins de pel·lícula,  
amb la sommelier Isabel Zaro.

Xerrada:  
El vi i el cava a la publicitat,  

a càrrec de Pablo Sancho.
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BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

BIBLIOTECA
JOSEP LLADONOSA PUJOL

Espectacle infantil  
“Pedalant entre 

vinyes”,  
a càrrec  

de la companyia  
Daina Teatre.

Visita al Celler l’Olivera, de Vallbona de les Monges.

Visita al Monestir de Santa Maria de Vallbona.
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RESUM DELS ESDEVENIMENTS  
CELEBRATS A LA LLAR DE JUBILATS  

JOAN BANYERES I CATEURA
JUNTA DE LA LLAR DE JUBILATS

El 17 de desembre les cosidores de l’Associació 
Joan Banyeres i Cateura van participar a la 58a edi-
ció del Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa 
en les 3 modalitats, sent guanyadores del 1r premi 
amb “Gilda”al vestit de paper de “moda actual”, un 
disseny inspirat en la Rita Hayworth a la pel·lícula 
“Gilda”. I també es va endur el 1r premi en la cate-
goria “Època”, amb “Cuento de Hadas”. Un disseny 
inspirat en el casament del Sha de Pèrsia i Farah Diba 
al 1959.

El 18 de desembre vàrem  
celebrar la tradicional  
torronada de Nadal.

1r premi en la categoria “Època” amb el vestit  
“Cuento de hadas”.

1r premi en la categoria “Moda actual”  
amb el vestit “Gilda”.
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El 4 de gener del 2023 vam celebrar amb l’Ajuntament la recollida de paquets dels reis. I el 5 de gener ses ma-
jestats els reis d’orient van fer parada per visitar la llar de jubilats i després de descansar, van continuar el viatge per 
repartir els regals.

El 30 de gener, el curs de 1r i 2n de l’Escola Teresa Bergadà d’Alguaire ens van visitar a la llar de jubilats per com-
partir un matí amb experiències i jocs. Va ser una experiència molt positiva, i esperem que no sigui l’última. Confi em 
en altres jornades i poder repetir pel bé de tots. Gràcies a les professores i professors i als padrins i padrines.

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del Col·legi 
Teresa Bergadà d’Alguaire ha experimentat recentment 
una renovació per a servir i representar millor a les famílies 
d’alumnes del nostre poble.

En l’Assemblea General de Socis celebrada el passat 
16 de novembre de 2022, es va aprovar per unanimitat 
el canvi de denominació de l’associació. El canvi de AMPA 
(Associació de Mares i Pares d’Alumnes) a AFA (Associació 
de Famílies d’Alumnes) sorgeix per donar un enfocament  
més inclusiu que refl ecteixi a totes les famílies de l’escola. 
El nou nom i el logotip renovat refl ecteixen el compromís 
de l’AFA amb la inclusió i la diversitat.

D’altra banda, durant l’assemblea, L’AFA va donar 
la benvinguda a quatre nous membres de la seva junta 
directiva, al mateix temps que s’acomiadava de quatre 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES 
DEL COL·LEGI TERESA BERGADÀ
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membres sortints. Els nous membres de la junta, Jordi 
Salleras, Jordi Terrado, Montserrat Font i Raül Lucena, 
aporten nova energia i idees a l’associació.

Des de la Junta de l’AFA, volem tenir un especial agra-
ïment als exmembres de la Junta que van donar pas a les 
noves incorporacions. En David Quílez pel seu esforç i 
dedicació al servei de menjador i l’acollida. Al Dani Muñoz 
per la seva voluntat de generar consens entre totes les 
agrupacions i consells on participava. I també, a Isa Flores 
i Laia Feliu per fer una excel·lent gestió de la tresoreria. 
Heu deixat una empremta molt valuosa dins de l’AFA.

Durant les festes nadalenques, l’AFA va organitzar una 
reeixida recollida de «Tió de Nadal» al parc del Passeig 
de la Roca d’Alguaire. L’esdeveniment va ser una gran 
oportunitat perquè les famílies ens reuníssim i compar-
tíssim l’esperit nadalenc.

El febrer de 2023, l’AFA va participar en el consell 
escolar, va participar de la lectura i aprovació dels pres-

supostos del col·legi i també, va presentar un nou pla de 
menjador escolar per a 2023.

El pla inclou la possibilitat que la llar d’infants es be-
nefi ciï dels serveis de cuina del col·legi, proporcionant 
als nens menjars acabats de fer per la Teresa, la nostra 
benvolguda cuinera. Elaborats amb dedicació, a les 
instal·lacions gestionades per l’AFA i amb aliments de 
proximitat.

Si bé el pla de menjadors escolars va ser aprovat, 
encara queden alguns detalls per polir i garantir una im-
plementació sense inconvenients. L’AFA vol expressar el 
seu agraïment al col·legi Teresa Bergadà, a l’Ajuntament 
d’Alguaire i també a les empreses Hostesa i Alessa per la 
seva implicació i suport en aquest projecte.

Amb un nou nom, un logotip renovat i una junta amb 
talent i dedicació, l’AFA es compromet a servir i fer costat 
a les famílies i als alumnes del col·legi Teresa Bergadà i 
també al nostre poble.
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L’associació de Diables d’Alguaire, en col·laboració 
amb l’Esplai Sagrat Cor, la Coral Ginestell i un grup nom-
brós de voluntaris i voluntàries, vam realitzar el passat 
diumenge 18 de desembre el tradicional Pessebre Vivent 
en motiu de La Marató de TV3.

Aquesta activitat va començar essent una activitat 
petita, amb tan sols 10 voluntaris ara fa cinc anys. Afor-
tunadament, ha anat millorant any rere any i, tot i la 
dissortada cessació l’any 2020 per la pandèmia, la darrera 
edició ha estat tot un èxit. Gairebé un centenar de fi gu-
rants voluntaris i voluntàries del municipi van agrupar-se 
al passeig de la Roca per aparençar antics ofi cis i tasques 

i simular, en temps rècord, el naixement de Jesús.

Gràcies a tots els visitants vam aconseguir un donatiu  
de 1.057 € per a La Marató de TV3 –aquest any per la 
salut cardiovascular–.

Moltíssimes gràcies a tots els que vau col·laborar 
d’una manera o d’una altra en aquesta activitat. Aquesta 
activitat no seria possible sense tots els veïns i veïnes que 
ens veniu a veure. Ens retrobem al desembre!

(Situant la càmera del mòbil davant d’aquest codi QR 
podreu visualitzar un vídeo del Pessebre Vivent enregis-
trat per Manolo Arroyo i publicat a YouTube).

ASSOCIACIÓ DE DIABLES D’ALGUAIRE
ALÍCIA LLARÀS LARRÈGULA
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TROFEU SUPERIOR CURTS NIVELL 11 I TROFEU AVANÇAT NIVELLS 8 AL 10

El dia 20 de novembre es va celebrar a Alcover el trofeu superior curts nivell 11 i el trofeu avançat nivells 8, 9 i 10. 
Del CP Alguaire hi va participar la Júlia Hortet en categoria cadet i Mariona Hortet en categoria infantil, del nivell 10 
la Nerea Vives i Ariadna Foix, del nivell 9 l’Ona Jové, Ona Accensi, Clàudia Sánchez i Lluïsa Teixidó.

Bona actuació de les nostres patinadores!

CLUB PATÍ ALGUAIRE

7é FESTIVAL DEL CLUB PATÍ ALGUAIRE

El dia 3 de desembre, després de 2 anys sense po-
der-lo fer, vam poder celebrar el 7è festival del nostre 
club. Com a convidada especial va venir la Sira Bella, 
una patinadora del Club Skating Cunit. La Sira és cam-
piona d’Europa i sots campiona del món l’any 2022 en 
la categoria júnior. Els nostres patinadors i patinadores 
van realitzar unes coreografi es grupals inspirades amb 
les emocions viscudes durant aquests 2 anys de pandè-
mia i postpandèmia, a més a més, també van actuar les 
nostres 4 patinadores que durant la temporada 2022 
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s’han classifi cat per un campionat de Catalunya, elles són: Gemma Cugota, Ariadna Foix, Mariona Hortet i Júlia Hortet.

A la mitja part del festival, es va fer un sorteig de diferents lots on una part dels diners estava destinada a la marató 
de TV3 i en acabar el festival, es va fer el sopar de club.

2a GIMCANA PARTICIPATIVA I SOLIDÀRIA

El dissabte 17 de desembre el club va organitzar 
la 2a gimcana participativa i solidària amb motiu 
de la marató de TV3. Moltes gràcies a les famílies 
participants!

SORTIDA A LA PISTA DE GEL

El dia 27 de desembre el club va organitzar una sortida 
a la pista de gel de la plaça Sant Joan de Lleida. Els nostres 
patinadors i patinadores van poder gaudir d’una estona de 
la modalitat de patinatge sobre gel i s’ho van passar molt bé!
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COMPETICIÓ NIVELL 11 
CURTS I LLARGS

El diumenge 22 de gener, 
la Júlia Hortet i la Mariona 
Hortet, van participar al 
trofeu superior curts nivell 
11 i al trofeu superior llargs 
nivell 11 a Alguaire . Aquesta 
competició la va organitzar 
el club i van venir patinadors 
i patinadores de tot Catalu-
nya. Molt bona actuació de 
les nostres patinadores en els 
dos programes.
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ASSOCIACIÓ DE DONES MERLI
El passat 5 de febrer l’Associació de Dones Merli d’Alguaire, va realitzar canvi de junta i posterior dinar de germa-

nor al Casal.
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ASSOCIACIÓ CULTURAL SALUS POPULI
PEPITA BARDINA ARQUÉ

A la revista núm. 91 vam publicar una col·laboració de la psicòloga i associada nostra, JUDIT BAÑERES JIMÉNEZ.

La Judit ens aportava un article sobre l’adolescència, extret del treball de fi  de grau (TFG): “La infl uència dels es-
deveniments vitals estressants en la salut mental dels adolescents: un estudi des de la perspectiva de gènere”.

Volem destacar que aquest TFG va guanyar el premi al millor treball de fi nal de grau del Consell Social 2022 de la 
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL. Aportem unes imatges de l’entrega del premi. 

Enhorabona Judit!
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ASSOCIACIÓ AMICS PATRIMONI 
CULTURAL D’ALGUAIRE

ESPERANÇA MORANCHO PUIG

L’Associació Amics del Patrimoni Cultural d’Alguaire 
va col·laborar amb La Marató, el 18 de desembre de 
2022, organitzant un mercadet d’articles de segona 
mà.

Gràcies a la generositat dels veïns del poble amb la 
seva entrega de materials, hem tingut un mercadet molt 

variat com joguines, joies, llibres, bosses de mà, objectes 
de cuina…

Va haver-hi una gran afl uència de gent, comprant tot 
tipus d’objectes per col·laborar.

L’Associació està molt contenta de l’aportació recaptada.
Moltes gràcies!
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ACTIVITATS LO MAKOT
SALVADOR ESPINET

“SI NO ESCALES LA MUNTANYA MAI PODRÀS 
GAUDIR DEL PAISATGE”

Durant la recta fi nal d’aquest any passat 2022, l’Asso-
ciació de Caminadors i Corredors Lo Makot d’Alguaire ha 
continuat amb una gran activitat tant dins l’Associació 
com col·laborant amb les diferents causes del poble i 
entitats. 

Una d’aquestes ha estat la XIII edició de la Fira de la 
Figa, celebrada el passat 17 i 18 de setembre on l’asso-
ciació comptava amb un estand cedit per l’ajuntament, 
per tal de donar a conèixer les diferents activitats que 
fem dins l’Associació. Dins els actes de la fi ra vam orga-
nitzar una caminada el diumenge 18, prèvia inscripció, 
sortint a les 9 hores del pavelló en direcció a una fi nca 
de fi gues situada a la partida de St. Ramon, on la vam 
poder visitar i gaudir de com és la recol·lecció d’aquest 
producte, seguidament també vàrem visitar el magatzem 
d’embalatge Lo Makot, prop de les piscines municipal, 
són on ens van ensenyar la manipulació i seguiment del 
producte així com assaborir d’un tastet de les diverses 
varietats del producte, per fi nalitzar vam agafar el camí 
de retorn al poliesportiu on l’Associació va preparar un 
petit esmorzar després d’aquesta ruta de 6,5 km, apta 
tant per a menuts amb cadireta com per adults, agrair 
a l’Ajuntament el detall d’una capsa de fi gues per a tots 
els assistents.

La propera data obligatòria on l’associació està en-
cantada de col·laborar any rere any és la diada contra el 
càncer, organitzada el 12 d’octubre. Dins dels diferents 
actes que prepara aquesta entitat posem el nostre granet 
de sorra duent a terme una caminada de 6 km per dife-
rents entorns del poble on vam gaudir d’un dia esplèndid, 
tant infants com adults i fi ns i tot mascotes, en acabar la 
caminada podíem gaudir dels diferents actes que havia 
preparat l’Associació contra el Càncer.

El 18 de desembre, data simbòlica per a tots, se ce-
lebra la marató de TV3 on el poble d’Alguaire s’hi aboca 
per poder recaptar el màxim de fons possible per aquesta 
causa. Des de l’Associació vam organitzar la 7a cursa 
orientació amb un gran èxit d’inscrits en les diferents 
categories d’equip, familiar, mixta, femení o masculí. 
Aquestes curses consisteixen en completar un recorregut 

pel poble passant per diferents punts obligatoris i mar-
cats, on es troben les valises que els participants han de 
trobar i marcar com localitzades. Cada grup decideix la 
ruta que li sembla més adequada per anar d’una fi ta a 
l’altra amb l’ajut d’un mapa i petites pistes, guanya qui 
ha obtingut més punts en menys temps, tots els benefi cis 
van íntegrament per la causa de la Marató de TV3 i en 
fi nalitzar s’obsequia a tots els participants amb un bon 
esmorzar que ens prepara l’Associació contra el Càncer.

I per fi nalitzar l’any, i després d’aquest any de pan-
dèmia, vam tornar a recuperar la segona St. Silvestre el 
31 de desembre a les 5 de la tarda, més de 50 corredors 
i caminadors van sortir de la plaça del casal, enfi lant-se 
direcció el Merli per fer una ruta circular de 4,5 km, per 
acomiadar l’any 2022, l’arribada a meta pel carreronet de 
darrere de la plaça del casal, on el recorregut d’arribada 
estava senyalitzat amb un seguit de torxes de foc, que 
van fer que l’arribada fos més espectacular i divertida 
tant per adults com infants i amenitzada amb música, 
vam acabar tots gaudint d’una torronada per fer un previ 
comiat de l’any.

L’associació conjuntament amb el club Clos Pons 
s’encarrega de tramitar les diferents renovacions i altes 
de les llicències federatives dels seus associats a la FEEC 
per gaudir dels diferents avantatges d’estar federats, tant 
a Catalunya, com Espanya i part de l’estranger.

També aprofi tem la Cercavila per recordar a tots els 
socis i no socis que vulguin continuar o iniciar-se en el 
món de l’esport, sortides a la natura, etc. que durant 
aquest mes de febrer ja es pot pagar la quota anual de 
l’Associació, 20 € familiar i 15 € individual al número 
de compte que trobareu al formulari de sol·licitud alta/
renovació que està penjat a la pàgina web: Associació 
Caminadors i Corredors lo Makot. O posar-se en contacte 
amb qualsevol membre de la junta.

SALUT I CAMES!
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UNA ALTRA MANERA DE TREBALLAR A L’ES-
COLA: EL TREBALL PER PROJECTES

A mitjans de febrer els i les alumnes de l’Escola Teresa 
Bergadà d’Alguaire, vam donar per acabat el treball de 
projectes que vam fer dins la nostra escola. Vam iniciar 
els diferents projectes al mes d’octubre i aquest febrer 
n’hem fet les exposicions de tot el que hem estat treba-
llant i investigant. Els diferents projectes ens han permès 
convertir-nos en experts i expertes dels temes tan inte-
ressants en els que ens hem endinsat. 

Els projectes que hem estat treballant aquest any són:

- Els alumnes de Cicle Inicial EL MEU POBLE

- Els alumnes de Cicle Mitjà CATALUNYA

- Els alumnes de Cicle Superior ELS CINC REGNES

El treball per projectes fomenta un aprenentatge 
autèntic perquè els aprenents contextualitzen allò que 
aprenen, descobreixen el món en companyia dels al-
tres, s’enfronten al desafi ament de plantejar i resoldre 
problemes reals, dirigeixen la seva pròpia indagació i es 
sorprenen del seu propi aprenentatge. Les i els mestres 

confi em en l’alumnat i els cedim el protagonisme per 
fomentar la seva autonomia.

Com afi rma Fernando Hernández, “L’educació és 
una experiència de vida. No és només una experiència per 
preparar per a la vida”.

Com hem fet aquesta feina?

Vam començar amb una activitat de xoc. L’activitat 
de xoc és una activitat de plantejament motivadora i en-
grescadora que crida l’atenció a l’alumnat i fa que aquest 
estigui expectant envers allò que aprendrà. Després amb 
l’ajuda de les famílies vam elaborar preguntes sobre 
què volíem saber sobre el projecte.

I al llarg del quadrimestre vam anar teixint els apre-
nentatges, hem vist vídeos, hem tingut visites d’algun 
expert sobre els temes treballats en qüestió, hem cercat 
informació i per acabar hem obert l’aula i ens han 
visitat els pares i padrins als quals hem explicat tot el 
que hem après.

Per acabar hem posat tota la feina feta en una llibreta 
d’aprenentatge que ens hem endut a casa i hem com-
partit amb la nostra família.

ESCOLA TERESA BERGADÀ
EQUIP DE MESTRES DE CICLE MITJÀ
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EL MALASTRUC
JESÚS GUAMIS HORTET

Segons el diccionari la paraula malastruc ve d’aquella 
persona que té desgràcia.

No tots els borbons han estat coneguts per la seva 
frenètica vida sexual. Fins i tot n’hi ha un de conegut per 
la seva malastrugança.

Aquest personatge era Gaietà de Borbó, germà del 
destronat rei Francesc II de les dues Sicílies.

La seva fama de malastruc era coneguda arreu. Quan 
va néixer, una cornisa del Palau Reial napolità va caure. 

El dia del bateig, un ciri de la capella va estar a punt 
de provocar un gran incendi.

El dia de la seva Primera Comunió, es va ennuegar 
amb l’hòstia consagrada i uns quants anys després, ja 
exiliat, mentre servia a les files de l’exèrcit austríac, el 
seu cavall es va trencar la pota.

Amb aquest historial, quan l’abril del 1868, es va 
anunciar que es casava amb la princesa Isabel, filla gran 
d’Isabel II, els entesos van pronosticar que s’acostava un 
terratrèmol.

El terratrèmol va ser la revolució de setembre del 1868 
i el final de la monarquia isabelina, però no dels borbons.

Va ser debades que Gaietà de Borbó, coronel d’hús-
sars, lluités heroicament a la batalla del Puente de Alcolea, 
al crit de “¡Viva mi suegra!”.

Gaietà es va exiliar a Suïssa amb la seva muller on 
desesperat, va descobrir que estava malalt, tenia epilèp-
sia, i a més a més havia assumit la seva malastrugança.

Desesperat es va suïcidar deixant la seva dona cone-
guda per la Chata, vídua als 19 anys.

Juan Balausó explica que pocs mesos abans de suïci-
dar-se havia deixat escrit al seu testament que l’espasa 
que portava en la batalla del Puente de Alcolea, fos lliurada 
a Isabel II que va tenir un cobriment de cor quan va veure 
davant seu l’espasa, pensant quina desgràcia s’acostava, 
i va fer amagar l’espasa en un armari.

Van passar els anys, Isabel II i les seves pertinences 
van tornar a Madrid i l’espasa en qüestió va ser enviada 
a la reial armeria del Palau d’Orient. L’endemà, el museu 
es va incendiar.

I fins aquí aquests relats de fets de malastrugança. 
Coses de la vida real ocorreguts en aquells anys.

Toquem fusta i espero i desitjo que a vosaltres no us 
passi fets com els que he explicat.

I com sempre, a reveure.

40 SEGRE 
Domingo, 18 de diciembre de 2022

  repaP ed stitseV sol anag eriauglA
La Llar de Jubilats Joan Bañeres i Cateura se impone en las categorías de Moda Actual y Época 
del concurso de Mollerussa || En Fantasía, el premio se lo lleva hasta Amposta Mireia Panisello

CONCURSOS MODA

J.G.M.
� MOLLERUSSA � La Llar de Jubi-
lats Joan Bañeres i Cateura de 
Alguaire resultó ayer la gran 
vencedora de la 58 edición del 
Concurs de Vestits de Paper de 
Mollerussa, tras ganar en dos 
de las tres categorías: Moda 
Actual, con Gilda, y Época con 
Cuento de Hadas. En Fantasía, 
el premio fue para Mireia Pa-
nisello, de Amposta, y su dise-
ño Extravagancia. En Época, 
obtuvo el segundo premio un 
vestido inspirado en la �gura de 
Maria Antonieta, obra de Àn-
gels Serrasolses, de Vacarisses. 
En tercero fue para La sinfonia 
de Vivaldi, de Paquita Pagà. En 
Moda Actual, el jurado dio el 
segundo premio a Saico, obra 
de Jennifer Brito Betancourt y 
Juncal Martínez Beiro, de Ovie-
do, mientras que el tercero se 
lo llevó Candida Pelegrín, de 
Amposta, con Cosmopolita. 
Los premios de Fantasía fue-
ron para la obra de Mireia Pa-
nisello (Amposta); Medusa, de 
Consuelo Ruiz de Alguaire; y 
Cassiopea, de la Escuela Liro 
Liro la teva modista de Lleida. 
De esta manera, tres de los pre-
mios van para Alguaire; tres pa-
ra Amposta; dos para Lleida. En 
total, subieron sobre la pasarela 
instalada en el teatro L’Amistat 
un total de 54 vestidos.  

J.GÓMEZ

Moda Actual. Conjunto inspirado en un diseño que lució 
Rita Hayworth en la película Gilda confeccionado por la 
Llar de Jubilats Joan Bañeres i Cateura de Alguaire.  

J.GÓMEZ

Fantasía. Vestido confeccionado por la diseñadora Mi-
reia Panisello, de la ciudad de Amposta, que imita el efec-
to visual de un nido de abejas.

J.GÓMEZ

Época. Diseño inspirado en la boda del Sha de Persia y 
Farah Diba el 1959, confeccionado por la Llar de Jubilats 
Joan Bañeres i Cateura de Alguaire.

‘Saico’, de las diseñadoras de Oviedo Jennifer Brito y Juncal Martínez, segundo premio en Moda Actual. 

J.GÓMEZ

La gala también entregó otros 
premios, como l’Agulla d’Or, 
que fue para Madame Le Noir, 
de Yolanda Moreno, de Ampos-
ta; el Didal d’Or, que fue para la 
Associació Artesanal de Vestits 
de Paper d’Almenar y el premio 
Escuela-Museo EMOZ de Zara-
gona, para Emperatriz, de Cin-

ta Argentó, de Amposta. Tam-
bién se destacó la destreza de 
dos modelos: Carla Castellví y 
Laura Salvia con el premio que 
otorga la Revista Pasarela de 
Asfalto. Asimismo, el premio 
Emergent’s al mejor vestido in-
novador hecho por creadores de 
menos de 30 años se lo llevó la 

Escola Liro Liro la teva modista 
de Lleida, con Nala Leona de 
Déu. Por primera vez se otor-
gó el premio Museu Vestits de 
Paper, al diseño que mejor se 
adapta a las características del 
museo, que fue para Luxúria 
de Maria Antonieta, de Pepita 
Mas, de Mollerussa.

Patrimonio 
inmaterial de la 
humanidad, hoy 
en Lleida TV
� Lleida Televisió emite 
hoy a partir de las 12.15 
un especial del concurso 
celebrado ayer en L’Amis-
tat de Mollerussa, que 
también fue escenario de 
la primera reunión entre 
los municipios de Mo-
llerussa, Porto, Güeñes y 
Amposta para articular 
una candidatura unitaria 
para que los vestidos de 
papel sean reconocidos 
por la Unesco como Patri-
monio inmaterial de la hu-
manidad. La sesión contó
con la participación de la 
periodista Carme Polo, 
que lidera el proyecto en 
la capital del Pla d’Urge-
ll y sirvió para redactar 
el primer documento de 
trabajo con las acciones a 
llevar a cabo relacionadas 
con este proyecto. La gala 
tuvo como presentadora a 
la periodista Ruth Jimé-
nez y la música de la vela-
da corrió a cargo del mú-
sico catalán Manu Guix.   
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la primera reunión entre 
los municipios de Mo-
llerussa, Porto, Güeñes y 
Amposta para articular 
una candidatura unitaria 
para que los vestidos de 
papel sean reconocidos 
por la Unesco como Patri-
monio inmaterial de la hu-
manidad. La sesión contó
con la participación de la 
periodista Carme Polo, 
que lidera el proyecto en 
la capital del Pla d’Urge-
ll y sirvió para redactar 
el primer documento de 
trabajo con las acciones a 
llevar a cabo relacionadas 
con este proyecto. La gala 
tuvo como presentadora a 
la periodista Ruth Jimé-
nez y la música de la vela-
da corrió a cargo del mú-
sico catalán Manu Guix.   
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