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"S’ha de cultivar la sensibilitat coneixent a fons el patrimoni cultural –
històric, arqueològic, arquitectònic i natural– que tenim. 

 
S’ha de donar valor, sentit, estimar i valoritzar tots els elements 
patrimonials. 
 
S’han de recuperar aquells referents de cultura autòctona (...) en procés de 
pèrdua o degradats, per dignificar-los, rehabilitar-los i convertir-los en 
l’eix vertebrador del mestissatge i de la integració de les múltiples 
aportacions culturals immigrants. De la síntesi d’aquests factors i de l’olla 
bullint de la creació cultural han de sorgir els nous valors culturals (...) de 
la ciutat." 
 

Francesc Alfambra 
Associació per a la Defensa del Patrimoni Natural i Cultural  
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1. Introducció 

Aquesta memòria serveix per recapitular les tasques realitzades durant el meu període 

de pràctiques del Màster de Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local als serveis de 

patrimoni de l'Ajuntament d'Alcarràs. Les pràctiques es van dur a terme principalment 

a l'oficina de patrimoni del Centre Cultural "Lo Casino" d'Alcarràs. 

L'Ajuntament d'Alcarràs en principi no figurava dins del llistat d'empreses i entitats 

col·laboradores que havien signat el conveni amb la UDL per acollir estudiants del 

màster en període de pràctiques. El meu interès, però, era dur a terme aquestes 

pràctiques a l'Ajuntament d'Alcarràs, entre d'altres motius perquè és el poble on he 

crescut i perquè crec que hi ha una absoluta manca d'interès per tot el que és el nostre 

llegat patrimonial. Un cert interès subjectiu i "egoista" em deia, i em segueix dient, que 

per protegir el nostre patrimoni de l'oblit, del pas del temps i del seu deteriorament, 

era necessari començar a posar-lo en valor. A més a més, la majoria dels treballs que 

he realitzat durant el curs per a les diverses matèries del màster estan relacionats amb 

el patrimoni alcarrassí. 

Així doncs, vaig contactar amb la regidora de patrimoni d'Alcarràs, Marina Forcada, i li 

vaig exposar el meu interès.  Li va semblar positiu, motiu pel qual, va endegar els 

tràmits amb la UDL per signar un conveni de pràctiques. D'aquesta manera vaig poder 

realitzar les meves pràctiques a l'Ajuntament d'Alcarràs i vaig poder treure profit dels 

treballs que havia realitzat durant el curs. 

Aquest període de pràctiques a l'Ajuntament d'Alcarràs va tenir lloc des del 19 de març 

al 8 de juny d'aquest any 2012.  El tutor de l'Ajuntament ha estat la mateixa regidora 

de patrimoni, Marina Forcada, mentre que per la part acadèmica ha estat el Professor 

Joan Busqueta. Si tenim en compte l'important paper que va jugar a Alcarràs durant 

segles la família Sant Climent i que el Professor Joan Busqueta és, segurament, la 

persona que més els ha estudiat, llavors, sembla lògica aquesta elecció. 

L'objectiu de les pràctiques era la creació d'un seguit de rutes patrimonials al municipi i 

d'un seguit d'activitats al voltant d'aquestes. Les fases del procés de creació de les 
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rutes van ser bàsicament tres, a desenvolupar cadascuna d'elles en uns períodes de 

temps concrets: 

• del 19 de març al 13 d'abril: tasques de recerca i investigació al voltant del 

patrimoni municipal, principalment arquitectònic. 

• del 16 d'abril a l'11 de maig: l'elaboració de les rutes amb els seus elements. 

• del 14 de maig al 8 de juny: planificació de la gestió i promoció dels espais i 

rutes patrimonials. 

Aquests períodes es van veure alterats ja que a mesura que anava desenvolupant el 

projecte, també anaven sortint altres necessitats al voltant d'aquest, les quals vam 

considerar que eren indispensables. Una d'aquestes necessitats va ser la proposta de 

senyalització dels diversos elements patrimonials que romanen al nucli urbà del 

municipi. I per exemple, aquest projecte de senyalització va requerir, a la vegada, 

solucionar les seves pròpies necessitats. 

El fet de començar a activar i posar en valor el patrimoni municipal mitjançant la 

creació de les rutes patrimonials, respon a un seguit de motius, o problemes, que 

afecten el municipi des de diversos àmbits. Un d'ells és el progressiu deteriorament del 

seu patrimoni històric i cultural, mentre que d'altra banda ens trobem amb que el 

municipi en els darrers anys gairebé ha duplicat la seva població amb tots els 

problemes que comporta un augment de població tan gran i en tan poc temps. 

D'alguna manera tenim que aconseguir que la gent nouvinguda conegui el lloc on són i 

que s'identifiquin amb ell. Per aconseguir aquesta fita, un dels camins és la posada en 

valor del patrimoni de manera que actuí com a vehicle creador i recuperador d'una 

consciència de pertinença a una comunitat que és hereva d'un llegat històric; es 

tractaria de mirar de crear una identitat a la qual els nouvinguts puguin aferrar-se i, 

d'altra banda, s'hauria de recuperar la consciència de comunitat que la gent més antiga 

del municipi ha oblidat. 

Un altre motiu d'aquesta posada en valor és la dinamització de la sala/espai que s'ha 

creat recentment al voltant de les restes de l'església gòtica de la vila. Dinamitzar un 
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espai que ha tingut un cots aproximat d'1.100.000 euros provinents de diner públic ha 

d'esdevenir una prioritat per respecte als contribuents i per donar-li sentit.  

A més a més, veurem que mitjançant el projecte anirem assolint d'altres objectius com 

poden ser: donar a conèixer el patrimoni amb finalitats educatives i de promoció 

turística, posar en valor el patrimoni catalogat com a tal mitjançant la seva 

senyalització, protegir el patrimoni, etc. 

Per poder comprendre la necessitat del projecte, primer presentarem de manera 

resumida la institució de l'Ajuntament d'Alcarràs, per acte seguit presentar la família 

Sant Climent, principals actors de la ruta que ens ocupa. A partir d'aquí, veurem la ruta 

desenvolupada i les tasques addicionals que aquesta ha suposat. 
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2. Descripció de la institució 

El terme d'Alcarràs és el segon més gran de la comarca del Segrià amb una extensió de 

114,82 quilòmetres quadrats (11.482 hectàrees). En aquest sentit, el 95% d'aquestes 

hectàrees són de regadiu. El terme limita amb els de Saidí a l'oest, amb el de Fraga al 

sud-oest, amb Torres de Segre al sud, amb Sudanell pel sud-est, amb Lleida al nord i al 

nord-est i amb Raïmat i Gimenells al nord-oest. També, té  una àmplia illa (90 

hectàrees) dins del terme de Torres de Segre. Al terme d'Alcarràs s’hi practica un ampli 

ventall de cultius com ara els cereals, els arbres fruiters, l'alfals i les hortalisses així com 

la cria de bestiar que té molta importància. Cal destacar el fet que Alcarràs és, 

actualment, el major productor de préssec de Catalunya. A més a més, hi trobem un 

rellevant nombre d'activitats industrials i comercials que converteixen Alcarràs en el 

centre comercial i industrial del Baix Segre. 

Alcarràs compta amb un total de 60 partides com són les de Tossalet Roig, Saladar, 

Roca Encantada, Pont de la Clamor, Pla de l'Hereu, Molí de Jaumetó, Masets, la 

Mitjana, etc.,  

En l’actualitat, Alcarràs compta amb 9000 habitants amb un 30%, aproximadament, de 

població nouvinguda ha anat arribant des de l'any 2000 fins avui dia. 

Pel que fa als aspectes culturals de la vila, hem de dir que hi ha força moviment. 

Compta amb dues companyies locals de teatre que representen varies obres durant 

l'any, una coral, concerts, una biblioteca que ha rebut algun que altre premi  

autonòmic per les seves iniciatives i activitats, etc.; també cal destacar el gran nombre 

d'associacions que hi ha al poble, des d’associacions de lleure, passant per associacions 

esportives fins a associacions professionals. 

Com ja he comentat a la introducció, vaig realitzar les pràctiques a l'Ajuntament 

d'Alcarràs, més concretament, a la regidoria de patrimoni. Considero que no es oportú 

dedicar-me a descriure l'Ajuntament d'Alcarràs com a institució, ja que no deixa de ser 

un ajuntament, és a dir, un organisme de gestió municipal. D'altra banda si que trobo 
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adient descriure breument la recentment creada regidoria d'Ensenyament i Patrimoni 

Històric de l'Ajuntament. 

La Regidoria d'Ensenyament i Patrimoni Històric de l'Ajuntament d'Alcarràs neix amb el 

canvi de govern municipal que es va produir a les passades eleccions municipals de 

l'any 2011. La necessitat de recuperar el patrimoni local i la inquietud de posar-lo en 

valor per tal de donar-lo a conèixer als veïns i veïnes de la vila en va propiciar la seva 

creació. La responsable del departament, és la regidora Marina Forcada Escarp, 

mentre que la tècnic de patrimoni és Rosa Herguido Fo, la qual desenvolupa les seves 

tasques principalment al seu despatx del Centre Cultural Municipal "Lo Casino". 

L'objectiu de la Regidoria de Patrimoni és impulsar, planificar, executar i avaluar les 

accions destinades a recuperar i conservar els espais i esdeveniments emblemàtics de 

la història d'Alcarràs, aconseguint així que els veïns i veïnes valorin i estimin els seus 

orígens i conservin la seva identitat com a poble.  

Entre les diverses activitats que promou la regidoria hi destaquen les exposicions a 

l'espai "El Fossar" (Centre d'Interpretació de la Historia i Cultura Locals) i els cursos de 

restauració d'eines agrícoles antigues. Totes dues activitats estan tenint una bona 

acollida per part dels alcarrassins i alcarrassines.  
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3. Els objectius plantejats i els realment assolits 

Si bé en principi, el que es plantejava per les pràctiques, des de la regidoria de 

patrimoni, era la creació de tot un seguit de rutes patrimonials, finalment s'ha quedat 

amb una sola ruta. La intenció inicial era crear rutes curtes de dos o tres llocs, gairebé 

totes dins del nucli urbà del municipi, però finalment varem preferir agrupar gran part 

del patrimoni del nucli urbà en una sola ruta ja que això ens permetia utilitzar un fil 

conductor molt més sòlid i extens com era el llegat medieval de la vila. A més a més, 

durant el procés de creació de la ruta, van anar sorgint d'altres detalls relacionats amb 

aquesta i que vaig/vam tenir que anar solucionant gradualment. Tot això va acabar 

significant dedicar molt de temps a aquesta ruta, a la qual hem anomenat "Alcarràs 

amagat", i quedar-nos sense temps (de pràctiques) que dedicar a la creació d'altres 

rutes, com per exemple una ruta amb BTT pels béns patrimonials escampats per 

l'immens terme d'Alcarràs. 

La creació d'aquesta ruta, i totes les tasques addicionals que ha suposat, és important 

per Alcarràs. Cal tenir en compte que els veïns d'Alcarràs, en la seva gran majoria, 

desconeixen el passat del poble. No només desconeixen el seu passat medieval sinó el 

seu passat en general. Es curiós, però, com recordo que quan jo era més jove els avis 

sempre t'explicaven que el poble va estar durant molt de temps sota control sarraí, de 

la mateixa manera que recordo com ells ho explicaven: "aquí al poble, hi havien los 

moros antes!!". Així com sabien que, en un moment donat de la història, la vila va 

estar sota domini sarraí, també ho recordaven com una cosa dolenta. D'altra banda no 

saben que van ser els sarraïns qui varen transformar el territori amb la seva arribada i 

que amb ells varen arribar les sèquies de reg per cultivar la terra; unes sèquies que fins 

no fa tants anys encara ells feien servir per regar els cultius. De la mateixa manera, 

tampoc saben que, després, amb la conquesta cristiana, el poble va continuar utilitzant 

les sèquies sarraïnes pel seu benefici. No cal parlar del desconeixement dels Sant 

Climent tot i ser els senyors de la vila durant gairebé 325 anys. Per tant, crec que hem 

d’anar ensenyant, amb un llenguatge adient, la història del poble a grans i petits. 
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Un altre motiu que  justifica aquest projecte és el fet que el poble, en els darrers anys, 

gairebé ha duplicat la seva població a causa de la vinguda, per diversos motius, de gent 

a la vila. Aquests nouvinguts vénen, en la seva gran majoria, de països estrangers; per 

tant, no coneixen la nostra història entre d'altres coses perquè nosaltres tampoc els hi 

hem donat a conèixer. En aquest sentit, la recuperació i difusió del passat medieval 

d'Alcarràs mitjançant una ruta podria actuar com a eina creadora i recuperadora 

d'identitat. Creadora d'identitat per als nouvinguts i recuperadora per als veïns més 

antics del poble que desconeixen les seves arrels. Sabem que durant l'Edat Mitjana, en 

aquest país, hi van conviure diferents grups culturals, ètnics i religiosos com ara els 

cristians, els musulmans i els jueus. Segurament, en alguns llocs s'entenien més bé que 

en d'altres però d'alguna manera convivien i interactuaven. Per tant, podríem agafar 

aquest període medieval com a mirall de la situació present i trobar-hi solucions. 

En relació a les rutes o itineraris culturals, Montserrat Iniesta ens diu: 

"L'objectiu d'aquestes experiències és proposar, mitjançant un 

recorregut a peu o en algun mitjà de transport individual o col·lectiu, 

una determinada lectura del territori, segons un fil temàtic que orienta 

la interpretació dels elements assenyalats al paisatge, a través de la 

identificació i marcatge d'un patrimoni."1  

 

I respecte a la tasca de recerca que aquestes requereixen per tal de portar-se a terme, 

Iniesta ens continua dient: 

"En tant que producte cultural i alhora econòmic (lligat a la promoció 

turística), un itinerari d'aquestes característiques ha de satisfer tres 

exigències: en primer lloc, la qualitat de la recerca que proporciona els 

continguts de l'itinerari, així com de la comunicació d'aquests 

                                                           
1 INIESTA, M. (1994), Els gabinets del món - Antropologia, museus i museologies, Pagès Editors, Lleida, 
p. 187. 
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coneixements; la recerca permet identificar els elements dispersos a la 

regió susceptibles d'ésser relacionats (...)."2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 INIESTA, M. (1994), Els gabinets del món - Antropologia, museus i museologies, Pagès Editors, Lleida, 
p. 188. 
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4. Context històric de la ruta i l'espai del Fossar 

En aquest apartat veurem un resum històric de la presència de la família Sant Climent 

a Alcarràs com a senyors del lloc. El resum és resultat de les tasques realitzades durant 

les pràctiques i considero que és importantíssim per dur a terme qualsevol ruta o 

activitat al voltant del patrimoni municipal. Per últim descriuré una mica la intervenció 

que es va dur a terme a les restes de l'antiga església gòtica, l'espai que es va construir 

al seu voltant, el Fossar, per a conservar-les i l'elevat cost que va tenir la seva 

construcció. Es tracta d'un bé importantissim que necessita ser dinamitzat per tal de 

donar sentit a la despesa de diner públic que va suposar. Des del meu punt de vista, 

hauria de ser la punta de llança de qualsevol pla estratègic al voltant del patrimoni 

alcarrassí. 

Alcarràs és el terme més gran de la comarca del Segrià després del de Lleida. Com que 

ocupa una superfície tan gran, és normal que existeixin restes o presència 

d'assentaments de fa milers d'anys. La presència d'assentaments humans la situem a 

partir del període neolític a diversos punts del terme. No és fins al segle II d.n.e. que hi 

trobem la primera edificació documentada en el que a dia d'avui és el centre de la vila. 

Aquest edifici era una fortificació romana de la qual no se'n conserven restes. 

Curiosament i tenint en compte el costum dels romans de documentar-ho tot, no ens 

ha arribat el topònim amb el qual designaven l'assentament de l'actual d'Alcarràs. Tal 

vegada, si que es troba documentat però no l'hem sabut trobar. 

Amb l'arribada dels sarraïns al segle VIII Alcarràs perd el seu topònim llatí per adoptar 

l'àrab al-qasr que voldria dir "el castell"3. El castell d'Alcarràs era una de les 

fortificacions importants del cinturó de defensa de Lleida i depenia del rei autònom del 

regne musulmà de la ciutat, de la dinastia Beni Hud. Aquests van ser destronats pels 

almoràvits l'any 1102. 

                                                           
3 CAMPS i CLEMENTE, M. (2003), Història de la vila d'Alcarràs, Ajuntament d'Alcarràs i Pagès 
Editors, Lleida, p. 62. 
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Les fèrtils terres de la zona eren regades per una xarxa de sèquies i braçals creada pels 

sarraïns al voltant d'Alcarràs a partir d'una sèquia d'origen romà, construïda segons el 

mètode de seguir les corbes de nivell. Aquesta sèquia es trobava, i es troba encara, a la 

dreta del riu Segre. La sèquia prenia l'aigua a Lleida, vora les comportes que construí la 

Canadenca l'any 1914 i seguia per l'Areny Major, per sota el pont del Segre, i per 

darrere de les cases del carrer Major, riu avall, fins arribar a les hortes de Rufea i de 

Butsènit, i desembocava més enllà de l’aleshores sarraïna vila d'Alcarràs4. 

 

 

En aquest mapa del llibre "Lérida Árabe" de Rodrigo Pita podem veure el topònim àrab d'Alcarràs 

 

  

                                                           
4 LLADONOSA, J. (1980), Historia de la Ciutat de Lleida, Documents de Cultura 16, Curial Edicions 
Catalanes, Barcelona, p. 57. 
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El topònim Alcarràs, per tant, és d'origen islàmic i apareix documentat per primer cop 

al segle XII a l'Ordinatio Ecclesiae del Bisbat de Lleida, concretament l'any 1168 i 

apareix escrit com "Alcarraz". 

Després de 435 anys de domini sarraí, el Comte Ermengol VI d'Urgell conquerí l'any 

1148 Alcarràs. L'any 1179, Alfons I donà el lloc, junt amb les almúnies d'Almussara i 

Granyanella, a Gombau de Ribelles qui va anar cedint els seus drets. L'any 1248 

Guillem II de Cardona va vendre, amb consentiment del Rei Jaume I, a perpetuïtat, a 

Tomàs de Sant Climent, els castells i viles d'Alcarràs i Montagut, francs i lliures amb 

homes i dones i tots els seus termes i pertinences. Amb aquest fet començà el domini 

d'aquest territori per part de la família Sant Climent i que  va durar 325 anys. Els Sant 

Climent foren membres destacats de la Paeria i del Capítol de Lleida al llarg del segle 

XIV.  

 

Plànol aproximat d'Alcarràs durant la Baixa Edat Mitja 

Cal destacar l'important paper que va tenir el Castell d'Alcarràs durant la Guerra Civil 

Catalana entre la Generalitat i el Rei Joan II. Tenim constància de la forta resistència 

que va presentar Bernat de Sant Climent a Alcarràs i de com va rebutjar el setge de 

Mateu de Montcada, Senyor de Aitona i Seròs que lluitava del bàndol de Joan II. 

Al segle XVI, començà una decadència demogràfica que es va accentuar amb l'expulsió 

dels moriscos l'any 1610. Tot i que el municipi ja venia patint una davallada 
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demogràfica des de finals del segle XIV. El 1701 es produí un millorament dels termes 

rurals, però al poc temps va començar la Guerra de Successió i Lleida va quedar 

totalment destruïda, motiu pel qual es va produir un despoblament de la zona. 

Alcarràs es va quedar amb només 5 focs. Cap al 1721 se n'havia refet en part i el 

municipi va constituir ajuntament. 

El domini del municipi passà als Ducs de Solferino a inicis del segle XVIII, els quals el 

mantingueren fins a la fi de les senyories. Durant la segona meitat del segle XVIII, al 

Segrià i les Garrigues, es donà un fort desenvolupament agrícola i un fort increment 

demogràfic. La creació de nova riquesa arreu del país, va fer possible la construcció de 

notables esglésies neoclàssiques com la d'Alcarràs, edificada durant la segona meitat 

del XVIII. 

L'any 1810 durant la Guerra del Francès, els francesos ocupen el poble posicionant-se 

per prendre Lleida. La població allotjà destacaments liberals durant la primera i tercera 

guerra carlina. Ja a la segona meitat del segle XIX s'enderrocaven les torres de l'antic 

castell que encara quedaven de peu. També, a la segona meitat del XIX i durant el 

regnat d'Amadeu de Savoia, una de les figures més destacades de Lleida va ser Jaume 

Nuet, terratinent d'Alcarràs, al qual Amadeu atorgà el títol de Comte de Torregrossa. 

Era un pagès ric, amb certa cultura i amb dots polítics. 

La població moderna va continuar creixent. Dels 97 habitants l'any 1718 es passà a 863 

el 1787 i va tendir a anar en augment a causa de l'extensió dels regadius i a la 

industrialització. Aparegueren al municipi noves indústries com les farineres, del sulfur 

i de l'aiguardent.  

Ja al segle XX, Alcarràs va continuar creixent demogràfica i econòmicament. Poc a poc 

va anar esdevenint un dels centres més importants de producció agrícola i ramadera. 
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4.1. L'Alcarràs dels Sant Climent: 325 anys de domini del terme5 

L'any 1248 Guillem II de Cardona va vendre a Tomàs de Sant Climent, els castells i viles 

d'Alcarràs i Montagut, francs i lliures amb homes i dones i tots els seus termes i 

pertinences. Això significà l'inici del domini d'aquest territori per part de la família Sant 

Climent i que  va durar 325 anys. 

 

Manuscrit del contracte mitjançant el qual Guillem II de Cardona ven els castells i llocs d'Alcarràs i 

Montagut a Tomàs de Sant Climent
6 

 

Els Sant Climent, varen ser una de les famílies burgeses que es va anar enriquint amb el 

comerç, el préstec i l'adquisició de terres a partir del segle XIII. A més a més, van gaudir 

del favor regi. Alguns dels seus objectius van ser aconseguir càrrecs importants dins del 

govern municipal de Lleida i de les institucions eclesiàstiques de la ciutat i, d'aquesta 

manera, anar perpetuant-se en càrrecs de poder. Formaven part  d'una oligarquia 

                                                           
5
 És important dedicar una forta atenció a la família Sant Climent ja que van ser els senyors d'Alcarràs 

durant una mica més de tres segles; concretament tota la Baixa Edat Mitjana i començaments de la 
Moderna. Davant d'una presència tant llarga a les nostres contrades, no podem negar la importància i la 
petjada que aquesta família va deixar al municipi. A més a més, diverses de les restes patrimonials amb 
les que treballarem per a la creació d'una ruta patrimonial estan ben relacionades amb els Sant Climent. 

6 Podeu trobar la transcripció d'aquest text a l'annex 1. 
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urbana fascinada per uns models de vida cavallerescos que intentaren imitar, fins al 

punt d'ocupar el lloc d'antigues nissagues feudals, mitjançant l'adquisició de grans 

territoris i homes. Com podem veure en el testament de Tomàs de Sant Climent del 

1337, analitzat pel Professor Joan J. Busqueta en un dels seus articles, els Sant Climent 

vivien mirant d'imitar la noblesa: escuders a cavall, infants, arnès de cavaller, senyals 

heràldiques, la cerimònia de córrer les armes el dia de la mort, la construcció d'un 

panteó familiar, el domini sobre el territori i els homes i dones que hi vivien exercit des 

de diversos castells, com el d'Alcarràs7, etc.. 

Un dels representats del llinatge, Tomàs de Sant Climent, va participar en la conquesta 

de València i com a reconeixement, el rei Jaume I li atorgà la potestat dels castells 

d'Albalat de Cinca, Maldà i Maldanell. Els Sant Climent arriben a Alcarràs el 25 d'abril 

de 1248, quan Guillem II de Cardona va vendre a Tomàs de Sant Climent, ciutadà de 

Lleida, a perpetuïtat i amb el consentiment del rei Jaume I, els castells i viles d'Alcarràs 

i Montagut, francs i homes lliures, amb homes, dones, termes i pertinences pel preu de 

vuit mil marcs d'or, propietats que posseïa en feu el rei. A la venda, Tomàs de Sant 

Climent cedí al rei la potestat i domini que li corresponia dels castells de Maldà i 

Maldanell a canvi dels què el rei tenia sobre els d'Alcarràs i Montagut. Gràcies a 

aquesta venda, Tomàs de Sant Climent va ser el primer membre d'aquest llinatge en 

exercir la senyoria d'Alcarràs i Montagut. Tomàs de Sant Climent, procedia del 

Solsonès i va establir el seu casal a Lleida a l'antic carrer del Romeu (actual cruïlla dels 

carrers Major i Cavallers) des d'aquí creà un extens domini territorial proper a la ciutat 

de Lleida. Aquest domini territorial el convertí, a més a més, en senyor dels castells i 

les viles de Sucs (1243) i Mequinensa (1243) entre d'altres possessions i aconseguint 

així un control estratègic dels camins i vies fluvials d'accés a Lleida. 

                                                           
7 BUSQUETA, Joan J. (1996), "Burgesia i mentalitat feudal a la Lleida del segle XIV: lectura del 
testament de Tomàs de Sant Climent, senyor d'Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans", Miscel·lània 
Homenatge a Mossèn Jesús Tarragona, Ajuntament de Lleida, Lleida, p. 189. 
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Ensenya dels Sant Climent 

 

En el seu testament, signat el 24 de maig de 1269, nomenà hereu dels seus dominis el 

seu nét Ramón. D'ell, el senyoriu passà al seu fill Tomàs, casat amb Sibil·la, el qual testà 

el 17 de gener de 1337 designant hereu i senyor de les viles i castells d'Alcarràs, 

Montagut i Granyanella, el seu primogènit Francesc a qui també va deixar la seva casa 

de Lleida. Va testar al castell d'Alcarràs davant el notari de Lleida Berenguer Martí. 

Entre moltes coses, manà que el lloc i castell de Llardecans servissin per satisfer els 

seus deutes. Destinà 6.000 masmudines de cinc sous jaquesos de valor cada una per 

pagar les despeses dels sufragis i de l'enterrament. També, va fer donacions a 

hospitals, esglésies i servents. Destaquem que determinà que, durant els primers dos 

anys després de la seva mort, els homes d'Alcarràs paguessin només 1.000 sous de 

quístia i els de Montagut 500. Els castells de Sarroca i Llardecans els llegà al seu fill 

Pere. En relació a Alcarràs,  manà que es fes un calze d'argent per a l'altar de Sant Jordi 

a l'Hospital de la vila i que l'església d'aquest hospital fos arreglada perquè no caigués. 

A més a més, destinà 100 masmudines per pagar la construcció de la nova església de 

la vila i que fos feta amb pedra; aquests diners els retindria el seu hereu universal fins 

que l'església no fos feta seguint les seves indicacions. D’una banda, en vida, Tomàs de 

Sant Climent es va desprendre de part del patrimoni territorial venent el castell i la vila 
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de Raïmat i Sucs al seu cunyat, el ciutadà Pere de Montanyana. D'altra banda, veiem 

que els Sant Climent continuaven gaudint de la confiança del rei, ja que el germà de 

Tomàs, Nicolau de Sant Climent, fou l'encarregat el 1312 de fer la incautació i 

l'inventari de tots els llibres i objectes de culte, relíquies, creus i escriptures dels 

Templers de Montsó. Alguns d'aquest llibres passaren a Tomàs, que els feu arribar al 

rei Jaume II l'octubre de 1316. 

L'hereu de Tomàs, Francesc de Sant Climent, arribaria a ser paer en cap i majordom  de 

l'infant Joan, Duc de Girona; cosa que amb el temps va fer que els Sant Climent 

aconseguissin el títol de noblesa per la família. Primerament, el seu germà, Pere, assolí 

la cancelleria de l'Estudi General i no fou bisbe de Lleida per intrigues de la Cúria del 

Papa Benet XIII. Segonament, l'hereu de Francesc fou el seu fill Ramón, que també 

heretà Sarroca i Llardecans ja que el seu oncle, Pere, va morir sense descendència. 

Ramón de Sant Climent es casà amb Francesca i tingueren dos fills: Joan, l'hereu, i 

Bernat. De Joan la senyoria passà a Antoni, i d'aquest al seu fill, Mateu Joan, que morí 

a València l'any 1497. 

Endemés, després de la mort de  Mateu sense descendència, el succeí el seu oncle 

Bernat, segon fill de Joan de Sant Climent8. Bernat fou, juntament amb Joan Prunera, 

un dels defensors dels castells de Montagut i d'Alcarràs durant la Guerra Civil Catalana 

i el setge de Lleida del 1464. Joan II com a càstig a la seva oposició li confiscà la 

senyoria d'Alcarràs i la transferí a Joan González Resende, conegut com "lo portuguès", 

persona fidel a la causa de Joan II. Durant un temps, la senyoria d'Alcarràs canvià de 

nom, Fins a mitjans de segle XVI els Sant Climent no recobraren la titularitat i plena 

propietat de la senyoria. 

                                                           
8 Tota aquesta part de la història cronològica dels Sant Climent l'he extreta de  CAMPS i CLEMENTE, 
M. (2003), Història de la vila d'Alcarràs, Ajuntament d'Alcarràs i Pagès Editors, SL., Lleida, pp 70-74. 
Ara bé, hi han parts que no quadren, com aquesta on trobem  la nota, si ho comparem amb l'arbre 
genealògic que el mateix Camps aporta a les pàgines 72 i 73 del mateix llibre (podeu veure una copia de 
l'arbre genealògic a l'Annex 2 d'aquest treball). La resta de la cronologia l'he completada amb la lectura 
del articles de Joan J. Busqueta sobre els Sant Climent indicats a la bibliografia. 
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Bernat tingué dos fills: Bernat Joan i Simó. El seu testament del 16 d'octubre de 1485 

nomenà com a hereu a Bernat Joan. Aquest va testar el 1506 i feu hereu al seu 

primogènit, Joan Aimerich, que era un infant quan va morir el seu pare. 

El fill i successor de Joan Aimerich va ser Simeó Joan Benet que fou apadrinat pel 

canonge Jaume Maüll i el cavaller Gaspar de Castellvell. La família Castellvell tenia 

llaços de parentiu amb els Sant Climent i va estar directament relacionada amb 

l'administració i el govern d'Alcarràs. Amb la mort de Simeó Joan sense cap 

descendent baró, la senyoria va perdre el cognom Sant Climent. La seva filla es casà 

l'any 1573 amb Diego Fernández de Heredia, comte de Fuentes. A partir d'aquest 

matrimoni, els Fernández de Heredia, van ser els continuadors de la línia successòria 

de la titularitat de la senyoria d'Alcarràs. Així finalitzà la presencia dels Sant Climent a 

la vila. 

 

4.1.1. Els Sant Climent: Poder i territori9 

Les ciutats i viles medievals foren centres d'uns territoris sobre els quals exercien una 

important actuació econòmica, fiscal, jurisdiccional i d'explotació per part dels grups 

dominants sobretot a partir del segle XIII. Es tractava d'exercir la senyoria sobre unes 

poblacions per interessos militars i de subministrament de les ciutats. Aquest interès, 

xocarà amb el d'altres institucions urbanes com poden ser els capítols catedralicis. A la 

vegada els caps visibles d'aquestes institucions eren membres de les mateixes famílies 

que controlaven el govern urbà. Destaca, doncs, el caràcter oligàrquic dels municipis 

baix medievals on unes poques famílies es beneficiaven del domini senyorial exercit. 

Els Sant Climent eren una d'aquestes famílies, com també ho eren els Montsuar, els 

Gralla, els Desbosc, etc., que cercaven riquesa i prestigi social mitjançant el domini 

sobre la terra i les persones. A la vegada, aquestes famílies aportaven una mentalitat 

urbana que els permeté racionalitzar més els recursos i treure'n el millor profit, 

                                                           
9 BUSQUETA, Joan J. (2000), "La Senyoria dels Sant Climent de Lleida: Domini fluvial i proveïment a 
la Baixa Edat Mitjana", Terra, aigua, societat i conflicte a la Catalunya occidental, Pagès Editors, Lleida, 
pp. 81-88. 



22 

 

controlar els preus del mercat des de la seva posició de domini al govern de la ciutat, 

en les zones de producció i en les vies de comunicació terrestres i fluvials. 

La base de la relació entre la ciutat i el món rural era bàsicament el proveïment de 

productes alimentaris com cereals i carn. D'aquí el gran interès en dominar el territori 

per part de famílies com els Sant Climent. 

L'àrea de domini dels Sant Climent era molt extensa i estava formada per les viles i 

castells de Vallmanya, Montagut, Alcarràs, Vilanova de Remolins, Sarroca, Llardecans, 

Flix, La Palma i el Mas de Flix. Tot aquest territori formava una àrea estratègica de 

control de vies d'accés a la ciutat de Lleida. Controlaven les vies terrestres i les fluvials 

del Cinca, Ebre i Segre. L'objectiu era el control de centres de producció i vies de 

distribució de blat i vinya, a la vegada que controlaven àrees de pastura i camins 

ramaders importants. Aquest conjunt de terres formava un eix de nord a sud vital com 

a zona de pastura d'hivern per als ramats de bestiar procedents del Pirineu. D'altra 

banda, Flix al llarg de l'edat mitjana va ser un centre important de recollida i distribució 

del blat procedent d'Aragó. 

Tot i l'important paper dels Sant Climent en les institucions municipals i la cort reial, 

entraren en una greu crisi econòmica a finals del segle XIV, fet que va ocasionar un fort 

endeutament que es convertí en insostenible. El pes d'aquesta crisi recaigué, com 

sempre ha passat al llarg de la història, en les poblacions dels seus dominis que foren 

qui ho hagueren de patir. Així fou com s'entrà en un període molt crític en que es 

devien moltes pensions a causa dels censals i violaris, i que ocasionà l'entrada en joc 

dels creditors (gent de Barcelona i del Capítol de Lleida). Entre 1390 i 1394 els creditors 

aconseguiren arribar a un acord amb Francesc de Sant Climent, que ja era cavaller, i els 

seus dos fills. En aquest acord, que fou molt estricte amb les condicions a complir pels 

Sant Climent, se'ls permeté seguir regint les terres però amb condicions com podien 

ser: actuar sempre en nom dels creditors alhora de rebre l'homenatge i fidelitat dels 

habitants de les senyories, exercir la jurisdicció criminal amb el consell, etc.. A canvi 

Francesc de Sant Climent podia disposar dels castells i terres de Sarroca i Llardecans. 



23 

 

 

Part del fresc de Bon i el Mal Govern d'Ambrogio Lorenzetti del S. XIV al Palau de Siena. Ben bé els 

homes a cavall podrien ser els Sant Climent sortint de la ciutat en direcció a les seves propietats 

d'Alcarràs o Montagut. 

 

També, és en aquest moment que es pactà la venda de Flix, la Palma i el Mas de Flix a 

la ciutat de Barcelona, però ni així pogueren afrontar els deutes i la situació empitjorà 

durant la primera meitat del segle XV. 

Una escriptura de l'any 1423 presenta una situació insostenible, ja que a la incapacitat 

de fer front als deutes s'hi sumaren mortaldats, sequeres i plagues de llagosta a les 

collites d'Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans. La cosa estava tan malament que 

els habitants d'Alcarràs es van veure obligats a marxar. Va ser la continuació d'un 

procés de despoblament de la vila d'Alcarràs que havia començat a finals dels segle 

anterior. 
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4.1.2. El conflicte amb el Capítol de Lleida10 

Durant la primera meitat del segle XV, es produí un enfrontament violent amb el 

Capítol de Lleida, que era un dels principals creditors dels Sant Climent. Aquest 

enfrontament acabà amb l'assassinat del canonge Berenguer de Barutell, ardiaca de la 

Seu de Lleida, el 2 de desembre del 1432 per part d'uns homes contractats pels Sant 

Climent. Això, comportà un procés judicial que suposà presó i confiscació temporal 

dels béns dels Sant Climent. 

El 24 de gener del 1433, el governador general de Catalunya, Joan de Corbera, per 

manament de la reina, inicià el recorregut per les terres dels Sant Climent amb la 

finalitat de retenir, en nom dels reis, els llocs i castells, torres, cases i tots els fruits i 

rendes dels Sant Climent sense perjudici dels creditors. La primera comunitat visitada 

fou Alcarràs, on van fer l'inventari del castell i casa dels Sant Climent i després van 

posar els escuts i les ensenyes reials a les portes, a les torres i als portals del castell i la 

vila. Després van fer retre homenatge als habitants d'Alcarràs. 

A continuació, Joan de Corbera seguí amb la tasca repetint el procés per totes les 

possessions i dominis dels Sant Climent. L'inventari realitzat per Joan de Corbera a les 

possessions dels Sant Climent es pot veure analitzat a l'article de Joan J. Busqueta, 

"L'inventari de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de Lleida (1432): 

presentació del text"11. 

Les terres dels Sant Climent, però, continuaran essent objecte de conflicte amb el 

Capítol de Lleida i que no es resoldrà fins un cop acabada la Guerra Civil de 1462-1472. 

 

 

                                                           
10 BUSQUETA, Joan J. (2000), "La Senyoria dels Sant Climent de Lleida: Domini fluvial i proveïment a 
la Baixa Edat Mitjana", Terra, aigua, societat i conflicte a la Catalunya occidental, Pagès Editors, Lleida, 
pp. 88-89. 

11 BUSQUETA, Joan J. (2001), "L'inventari de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de 
Lleida (1432): presentació del text", Seu Vella Anuari d'Història i Cultura, núm. 3, Lleida, pp. 263-302. 
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4.1.3. Economia agrícola d'Alcarràs durant el domini dels Sant Climent 

Si bé no he pogut localitzar dades concretes al voltant dels cultius que es realitzaven a 

Alcarràs durant aquest període, he pres com a referència dades d'altres poblacions del 

Segrià d'aquella època que sí estan documentades. Hem de pensar que si es cultivava 

gairebé el mateix a tota la comarca, aquí no havia de ser diferent. A més a més, hem 

de tenir en compte que el tipus de cultiu propi de la zona va ser el mateix durant molts 

segles, pràcticament fins després de la Guerra Civil del 1936. La base de l'economia 

agrícola de la zona eren els cereals, la vinya i els farratges: forment, ordi, civada, sègol, 

mill, alfals, etc12. 

 

Pintura mural del castell d'Alcanyís que representa un pagès batent cereals amb les batolles (eina de 

batre formada per dos bastons lligats amb una corda) 

 

Així, des de la conquesta a mitjans del segle XII fins a la meitat del XIV, és produeixen 

una sèrie de canvis  en el camp català. Les explotacions agrícoles es van anar dividint 

cada cop més i a la vegada els nous contractes entre senyors i pagesos reduïen la 

superfície de les terres lliurades a la pagesia. Aquest canvi, responia a la necessitat dels 

senyors de treure més rendiment a la terra i també a l'increment de la població. El 

lligam dels pagesos a la terra ja venia de segles anteriors. Juntament amb el territori, 

s'alineaven també els homes i les dones que hi vivien i llurs servituds (rendes, serveis, 

                                                           
12 LLADONOSA, J. (1991), Història de Lleida Vol. I, dilagro s.a. edicions, Lleida, p. 264. 
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obligacions, etc.). Tot i  que aquest fet va ser més propi de la Catalunya Vella també 

succeïa a la Catalunya Nova13. 

A finals del segle XII, Lleida era un important centre manufacturer de teixit de llana14,  i 

comptava també amb diversos tallers d'adobament de pells. Tot i això continuava 

essent una zona principalment agrícola. No hi havia cap alberg sense el seu celler, trull, 

corral i golfes on guardar les collites. Sens dubte la seva principal economia eren els 

cultius de l'horta i del secà. 

 

Miniatura procedent d'un manuscrit del  segle XV del monestir de Sant Miquel dels Reis on hi ha 

representat un pagès llaurant 

 

Després de la conquesta, el Segrià tenia assegurada  la seva economia agrícola gràcies 

al sistema de regadiu sarraí. Els pagesos repobladors continuaren la tradició sarraïna 

de l'explotació agrícola mitjançant les alqueries o granges. Els nous regs facilitaren la 

colonització i intensificaren l'artigament de boscos com el de Montagut o la Cerdera15. 

Els productes de la terra continuaven essent bàsicament els mateixos que a l'època 

dels repobladors. Hi va haver un increment del cultiu de cànem, però s'havia reduït el 

                                                           
13 PONS, J. Mª (1998), "Senyors i pagesos", Història de Catalunya Volum V, Salvat Ediciones, 
Barcelona, p. 695. 

14 LLADONOSA, J. (1975), Lérida Medieval Tomo II (Siglos XIV - XV), dilagro ediciones, Lleida, p. 62. 

15 LLADONOSA, J. (1991), Història de Lleida Vol. I, dilagro s.a. edicions, Lleida, pp. 259-267. 
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cultiu de lli, tan comú segles abans. A l'horta al voltant de Lleida s'hi podien veure 

arbres fruiters, hortalisses, cirerers, etc., però el cultiu més extens era el cereal 

(pràcticament tot tipus de cereal) seguit de la vinya. En general, el tipus de cultiu era el 

mateix a tot el Segrià. A partir del que veiem als cens de l'època, sabem que es 

practicava el cultiu de fruiters al voltant del cereal (figueres, pomeres, pereres, 

nogueres, cirerers, magraners, ametllers, presseguers, oliveres, etc.16). També s'hi 

podien trobar tarongers, però la presència d'aquests no tenia finalitats econòmiques17.  

A la zona, en un any de bona collita, es podia subministrar sobradament a la ciutat de 

Lleida i exportar-ne18. Aquest augment en la producció es reflectí positivament també 

en un increment de l'activitat ramadera. 

Sabem, també, que s'hi practicava l'apicultura però aquesta finalment va ser prohibida 

per una comissió de prohoms cap al 1380 a causa dels danys que les abelles causaven 

als fruits dels arbres. També eren abundants els ramats de bestiar a tota la zona del 

Segrià. 

 

4.1.4. La població 

Després de la conquesta i durant uns 20 anys, la població d'Alcarràs continuà essent 

majoritàriament sarraïna però sota la senyoria de cavallers cristians. Poc a poc els 

repobladors anaren arribant i desplaçant els antics propietaris musulmans19. 

Al segle XIV, veiem com la població d'Alcarràs començà a disminuir a causa de diversos 

motius com foren les males collites, les plagues, el fort endeutament dels Sant 

Climent, la pesta, la guerra civil del segle XV, etc.. Així, veiem com a Alcarràs l'any 1378 

hi consten 149 focs (1 = 4,5 habitants) mentre que l'any 1388 en consten 111. Si mirem 

                                                           
16 LLADONOSA, J. (1975), Lérida Medieval Tomo II (Siglos XIV - XV), dilagro ediciones, Lleida, p. 64. 

17 LLADONOSA, J. (1991), Història de Lleida Vol. II, dilagro s.a. edicions, Lleida, pp. 576-577. 

18 LLADONOSA, J. (1991), Història de Lleida Vol. I, dilagro s.a. edicions, Lleida, p. 265. 

19 LLADONOSA, J. (1991), Història de Lleida Vol. I, dilagro s.a. edicions, Lleida, p. 220. 
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una mica més endavant veurem que la davallada encara continua: el 1421 la població 

d'Alcarràs era de 75 focs i el 1497 era de 62 focs20. 

 

4.1.5. Temps de guerra: La Guerra Civil Catalana i el setge d'Alcarràs de 1464 

Els fets ocorreguts durant el setge d'Alcarràs l'any 1464 en el transcurs de la Guerra 

Civil Catalana, són uns fets dels quals en sabem ben poc, ja sigui perquè no s'han 

estudiat encara els documents que recullen els fets o, potser, aquesta documentació 

simplement no existeix. No ens han arribat dades concretes sobre baixes, 

enfrontaments cos a cos, qui lluitava al costat de Bernat de Sant Climent, eren 

alcarrassins? o qui eren?, etc. Per al projecte de pràctiques, he decidit agafar com a 

referència la manera en què ens ho va explicar Josep Lladonosa al seu llibre "Historia 

de la Ciutat de Lleida" del 198021. 

D’una banda, en començar la Guerra Civil Catalana, el rei Joan II va encomanar a 

Mateu de Montcada, amb el grau de mariscal, les operacions de Lleida i del Segrià. 

L'acompanyaven en la tasca el Mestre de Calatrava, fill bastard del rei, i el Comte de 

Cardona. Per l'altra banda, Llorenç de Montcada lluitava a les ordres del Comte de 

Pallars (no va ser fins més endavant, avançada la guerra, que Llorenç de Montcada va 

poder demostrar els seus grans dots militars). El conestable designà el seu cosí Pere de 

Deça per dirigir la defensa de Lleida. 

A la línia del Segre, els dos Montcada s'enfrontaren varies vegades però en sortí 

finalment victoriós el bàndol de Mateu. Mateu de Montcada, el Baró usurpador22, es 

va apoderar de dos territoris que pertanyien al Capítol de Lleida, Soses i Gebut. 

D'aquesta manera es posicionava per prendre Alcarràs, últim bastió per poder assetjar 

                                                           
20 Dades procedents de CAMPS i CLEMENTE, M. (2003), Història de la vila d'Alcarràs, Ajuntament 
d'Alcarràs i Pagès Editors, SL., Lleida, p. 82, 83, 88 i 97. 

21 LLADONOSA, J. (1980), Historia de la Ciutat de Lleida, Documents de Cultura 16, Curial Edicions 
Catalanes, Barcelona, p. 128. 

22 per a conèixer aquesta història del Baró Usurpador i els motius del continu enfrontament entre Llorenç i 
Mateu de Montcada és recomanable llegir el llibret: LLADONOSA, J. (1965), Tragèdia de Llorenç de 
Montcada i els Seus, Col· lecció Episodis de la Història nº 63, Rafael Dalmau Editor, Barcelona. 
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Lleida. Mai, ni Mateu de Montcada ni les tropes de Joan II van poder ocupar la vila 

d'Alcarràs a causa de l’aferrissada i decidida oposició que va presentar Bernat de Sant 

Climent, amic i valedor de Llorenç de Montcada i un dels personatges importants de la 

Paeria en aquells moments. Gràcies a Bernat de Sant Climent, a les tropes de Joan II els 

resultà molt difícil l'encerclament total de Lleida. De fet, van haver de buscar una altra 

via per accedir a Lleida i la van trobar a Flix, que es va convertir en la ciutat clau per 

encerclar-la. Alcarràs va capitular el 6 de Juliol de 1464 desprès que ho fes Lleida i la 

Paeria els demanés que deixessin les armes. 

 

4.2. El Fossar i les restes de l'església gòtica de la Plaça Major 

4.2.1. Història de l'antiga església gòtica  

L'església d'Alcarràs apareix documentada per primer cop al segle XII, concretament 

l'any 1168 al document Ordinatio Ecclesiae. Aquesta podria haver estat fundada 

després de la conquesta l'any 1148. Al llarg de la història la trobem mencionada en 

d'altres documents com el testament de Tomàs de Sant Climent de 1337, torna a 

aparèixer l'any 1432 en un inventari que es realitza dels béns de la família Sant Climent 

i també apareix al llarg dels segles en diferents testaments de persones relacionades 

amb Alcarràs23. 

Posteriorment, aquesta església es va enderrocar per fer una església d'estil gòtic al 

mateix lloc i ocupant una part de l'anterior cementiri, ja que aquesta nova església era 

una mica més gran. Tenim constància de la construcció de la nova església gràcies al 

testament de Tomàs de Sant Climent, Senyor d'Alcarràs, del 1337 que ens diu que 

donarà 100 masmudines d'or un cop s'hagi construït la nova església i feta tota de 

pedra24. 

                                                           
23 Veure COSTA, A. (1955), Monografía de Alcarrás, Talleres de la Editorial Leridana, Lleida, pp. 51-
56. 
24 a CAMPS i CLEMENTE, M. (2003), Història de la vila d'Alcarràs, Ajuntament d'Alcarràs i Pagès 
Editors, Lleida, p. 206. i a BUSQUETA, Joan J. (1996), "Burgesia i mentalitat feudal a la Lleida del segle 
XIV: lectura del testament de Tomàs de Sant Climent, senyor d'Alcarràs, Montagut, Sarroca i 
Llardecans", Miscel·lània Homenatge a Mossèn Jesús Tarragona, Ajuntament de Lleida, Lleida, p. 94. 
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"Item dimitto operi ecclesie dicti loci de Alcarracio centum masmotinas 

quas centum masmotinas teneat heres universalis infrascriptus et eas 

minime solvere teneatur donech ipsa ecclesia de novo et lapidea 

construatur. "25 - A l'obra de l'església d'Alcarràs: 100 masmudines, les 

quals tindrà l'hereu universal i seran satisfetes quan l'església sigui 

construïda de nou i en pedra. 

L'altar major el presidia una imatge, avui dia mutilada, en escultura d'alabastre de la 

Verge. Aquesta Verge va aparèixer fa uns anys durant unes obres soterrada al 

presbiteri de l'actual església. Segons Manuel Camps, aquesta escultura de la Verge és 

molt probable que sortís del taller de Bartomeu Rubió, que va treballar a l'obra de la 

Seu i de Sant Llorenç durant el segle XIV, i que hagués estat esculpida vers l'any 136226. 

 

Imatge de la Verge d'alabastre mutilada a la dreta i amb els caps afegits a l'esquerra 

Durant el període entre els segles XV i XVIII, l'església passà per una sèrie de 

remodelacions que afectaren a la capçalera i els laterals (es van afegir varies capelles). 

L'any 1445 hi trobem la capella de Sant Joan fundada gràcies a la família Barrufet i les 

de Sant Fabià i Sant Sebastià, per ordre de Pere de Sant Climent. A causa de les 

epidèmies de la pesta, aquell any es nomenà Sant Sebastià com a copatró de la vila. Un 

                                                           
25

 BUSQUETA, Joan J. (1996), "Burgesia i mentalitat feudal a la Lleida del segle XIV: lectura del 
testament de Tomàs de Sant Climent, senyor d'Alcarràs, Montagut, Sarroca i Llardecans", Miscel·lània 
Homenatge a Mossèn Jesús Tarragona, Ajuntament de Lleida, Lleida, pp. 194 i 204. 

26 CAMPS i CLEMENTE, M. i CAMPS i SURROCA, M. (1990), Alcarràs, Aspectes històrics i 
etnològics, Diputació de Lleida - Ajuntament d'Alcarràs, Lleida, p. 149. 
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segle després es funda la capella de Santa Anna gràcies a Joana de la Cavalleria, 

senyora d'Alcarràs en aquell moment. També en aquest segle es crearen les capelles 

del Sant Sepulcre i la del Roser. A la capella del Roser hi havia "el vas del comte", el lloc 

d'enterrament dels Castellvell. 

La superfície d'aquesta església era de 250 m2 i estava formada per una nau central de 

planta rectangular i un seguit de capelles laterals. 

Ja a la segona meitat del segle XVIII, es desmuntà l'església per aprofitar les seves 

pedres per la construcció de la que és l'actual església d'Alcarràs. 

Cal destacar, que de fet fins a la segona meitat del S. XX encara eren visibles alguns 

elements estructurals d'aquesta antiga església gòtica. El que quedava eren algunes 

columnes i algun arc. Aquests elements estaven integrats en d'edificis més moderns. 

Finalment, durant els anys 60, el Bisbat (són els propietaris d'aquests terrenys) va 

decidir enderrocar aquells edificis, i amb ells les restes de l'església gòtica, per  

construir-hi un nou edifici que serviria de residència per al mossèn o mossens del 

poble. 

 

 

A la dècada de 1960 es varen enderrocar els elements estructurals que quedaven de l'església 

gòtica. 
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4.2.2. La intervenció arqueològica i el seu procés27 

El febrer del 2007, a causa d’unes obres que es dugueren a terme a la Plaça Major 

(també coneguda com a Plaça Nova) d'Alcarràs, varen sorgir a la llum les restes del  

cementiri de l'església medieval. 

D'acord amb els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya i d'acord 

a l'Article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 

patrimoni arqueològic i paleontològic emès pel Parlament de Catalunya (DOGC núm. 

3594 - 13/03/2002), es realitzà un seguiment arqueològic de les obres. 

Els treballs arqueològics es van dur a terme entre el 16 de febrer i el 30 de juny del 

2007 de manera ininterrompuda. La direcció de la intervenció arqueològica va ser 

assumida per l'arqueòloga Marta Monjo. Entre el 5 i el 14 de març del mateix any, la 

direcció fou assumida per l'arqueòleg Xavier Bermúdez. Aquest amb Javier Escuder 

actuaren com a tècnics auxiliars durant la resta de la intervenció. 

Durant l'excavació va sorgir part de l'antic cementiri i els fonaments de l'església 

gòtica, desmuntada en el moment de la construcció de l'actual església a la segona 

meitat del segle XVIII. Durant les obres realitzades a la plaça al llarg del segle XX, es 

malmeteren moltes de les restes estructurals o dels enterraments humans del conjunt 

de l'església i del cementiri. Entre les tombes que sorgiren durant la intervenció, 

n'aparegueren nou de llosa, la resta eren de fusta (se sap perquè s'han trobat claus 

metàl·lics) o simplement cossos enterrats. També s'hi van trobar restes de rajoles 

ceràmiques quadrangulars sense vidriar i lloses de pedra pel paviment. Les restes de 

les parets indiquen que estaven recobertes per una capa de guix ja que s'han 

conservat de forma parcial. Alguns d'aquests fragments de guix apareixen decorats 

amb motius vegetals. També, s'hi va trobar un fragment d'escultura en pedra que 

representa la part posterior d'un lleó amb restes de policromia. 

 

                                                           
27 MONJO, M. i BERMÚDEZ, X. (2007), Informe tècnic preliminar de la intervenció a la Plaça Major 
d'Alcarràs. 
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Entrada i interior de l'espai que alberga el jaciment de l'església gòtica 

 

A causa de la rellevància de les restes trobades, es va optar per la possibilitat de 

conservar-les i integrar-les dins del projecte urbanístic de la plaça i així generar un nou 

equipament cultural a la població. Les restes, doncs, es troben sota la plaça en un espai 

creat especialment per salvaguardar-les i mostrar-les al públic. 

El cost total de la intervenció va ser, aproximadament, de 1.100.000 €. Els diners 

provenien, gairebé en la seva totalitat, de subvencions (un 95%) del Pla Únic d'Obres i 

Serveis de Catalunya, mentre que la resta va ser aportada per l'Ajuntament d'Alcarràs 

(un 5%). La intervenció va constar de tres fases, la primera de les quals va començar a 

finals del 2006 amb l'aixecament de la Plaça i la troballa de les restes al febrer del 

2007. Aquesta primera fase va incloure també la intervenció arqueològica. 

 

Part de darrere de l'escultura d'un lleó amb restes de policromia 
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En relació a l'acte de difusió d'aquesta intervenció i la seva exposició al públic, podem 

dir que en aquest últim any s'han començat a realitzar un seguit d'exposicions i actes 

per tal de dinamitzar l'espai, el qual portava tancat pràcticament tot el temps fins que 

no s'ha endegat aquesta iniciativa amb exposicions, xerrades, etc. 

El que s'està planificant al voltant d'aquest espai és mirar de convertir-lo en un centre 

d'interpretació de la història i la cultura del municipi d'Alcarràs, i un espai que sigui el 

punt neuràlgic de les diferents rutes que es puguin planificar al municipi. 
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5. Patrimoni d'Alcarràs segons el Catàleg de Béns a 

Protegir  Juliol - 2008 de l'Ajuntament d'Alcarràs28 

Alcarràs compta amb un Catàleg de Béns a Protegir realitzat per l'ajuntament el Juliol 

de l'any 2008. El primer que cal dir és que aquest catàleg és obsolet i s'hauria de 

revisar i actualitzar ja que hi ha moltes coses que han canviat des del 2008. 

En aquest catàleg hi observem un total de 34 béns a protegir (actualment alguns d'ells 

ja no existeixen, sobretot béns arqueològics i paleontològics). Aquests 34 béns es 

divideixen en 3 categories: 

• Patrimoni arquitectònic: aquí hi trobem des de les restes de la muralla romana 

(erròniament catalogada com a tal), una casa senyorial del segle XVII coneguda 

com Ca l'Hereu, fins a la Casa de Vallmanya (segona residència del president 

Francesc Macià on hi passava molta estona. Hi ha força documentació gràfica 

de les seves estades). 

• Patrimoni Arqueològic i Paleontològic: només s'han realitzat dues intervencions 

destacades en aquest camp: a les restes de l'antiga església gòtica de la plaça 

Major i la realitzada al Vilot de Montagut per l'equip dirigit per la Natàlia 

Alonso a causa de les obres de l'AVE. Al terme hi ha d'altres jaciments que no 

han estat intervinguts i els quals van des del Neolític, passant per l'edat del 

bronze, del ferro, romans, etc.  

• Patrimoni Paisatgístic: aquí només hi trobem dos béns catalogats com són 

l'Alzina centenària, símbol present a l'escut d'Alcarràs, i la Freixa del Carrer 

Nou. 

A continuació podem veure els que, potser, són els elements més destacats i les seves 

principals característiques de manera resumida: 

                                                           
28 Podeu consultar a la xarxa, a la web de l'Ajuntament d'Alcarràs (http://alcarras.ddl.net/) el document 
original. 
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Imatge Denominació Descripció 

 

 

 

Església de 

l'Assumpció de la 

Mare de Déu: 

 

L'actual església és de la 

segona meitat del S. XVIII 

d'estils Barroc i Neoclàssic 

dissenyada per l'arquitecte 

barceloní Josep Prats.  

És de planta trapezoïdal de 

tres naus. Es va construir en 

un moment de gran 

creixement econòmic i 

demogràfic de la zona. 

 

 

 

 

 

Muralles romanes i 

trull del castell: 

 

 

 

 

 

Restes de la muralla del castell 

medieval d'Alcarràs. 

Erròniament al catàleg apareix 

com a muralla romana. Al S. 

XVIII es desmunta el castell 

per construir-hi a sobre 

l'actual església. 

La desapareguda fortificació 

romana és la primera 

edificació de la qual tenim 

constància al nucli del 

municipi. 

A la plaça de l'església, a sota 

concretament, s'hi troba la 

cisterna del castell que data 

del S. XV molt ben conservada. 

Posteriorment va realitzar la 

funció de presó. 
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Ca l'Hereu i Celler 

de Ca l'Hereu: 

 

Casal nobiliari dels comtes de 

Torregrossa dels segles XVII i 

XVIII. Hi destaca un gran portal 

amb l'escut nobiliari. 

Conserva en molt bon estat un 

gran celler de la mateixa 

època. 

 

 

 

Sindicat agrícola i 

Molí del sindicat: 

 

Edifici modernista i antiga seu 

municipal del Sindicat 

Agrícola, grup polític de dretes 

de principis del S. XX. 

A sota hi ha l'accés al molí 

medieval del S. XII i que 

encara conserva les voltes de 

pedra. 

 

 

 

Casa de Vallmanya 

- Finca complex i 

edificacions: 

 

 

 

 

Casa de Vallmanya 

Casa dels 

Caçadors: 

 

Casal rural d'ús entre els 

segles XVII i XX i que va ser 

propietat, juntament amb les 

terres del voltant, de Francesc 

Macià i dels seus descendents 

fins fa pocs anys. La 

documentació gràfica de 

Macià a la finca és abundant. 

 

La Casa dels Caçadors forma 

part del mateix complex però 

es troba a uns 200 metres del 

complex principal. És un gran 

casal de planta rectangular del 
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S. XVII amb cobert a dues 

vessants. 

 

 

 

Ermita de Santa 

Anna de 

Montagut: 

 

 

Casa dels 

Canonges de 

Montagut: 

 

 

 

Ermita del S. XVIII d'una sola 

nau entre mitgeres i amb volta 

de canó. La presideix una 

imatge de Santa Anna patrona 

del veïnat. 

 

Casa dels canonges de 

Montagut des d'on dirigien les 

terres de la zona. Forma part 

de tot un conjunt amb 

l'ermita. 

  

La Central: 

 

Edifici de  principis del segle 

XX. Té l'estructura pròpia dels 

habitatges de servei de les 

infraestructures hidràuliques 

d'aquell moment. 

 

 

 

Casilla del Canal 

d'Aragó i 

Catalunya: 

 

Edifici de principis del segle XX 

des d'on s'administraven les 

aigües de regadiu del Canal 

d'Aragó i Catalunya d'aquesta 

zona. Cal destacar el canvi que 

va suposar el canal en els tipus 

de cultiu de la zona. Va 

transformar totalment el 

territori. 
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Mas de Volta: 

 

 

Típic mas de volta. En 

desconeixem el moment de la 

seva construcció. És l'últim 

que ens queda al terme dels 

molts que sabem que hi havia. 

 

 

 

Església gòtica de 

la Plaça Major: 

 

Jaciment amb els fonaments 

de l'antiga església gòtica del 

S. XIV integrats en un espai 

sota la Plaça Major. L'església 

gòtica es va construir sobre 

l'antiga església romànica del 

S. XII. 

 

 

 

L'alzina centenària: 

 

Alzina de 8 metres d'alçada i el 

diàmetre de la copa és de 10 

metres. Te una edat estimada 

de 150 anys. Forma part de 

l'escut municipal. 
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6. Ruta Patrimonial d'Alcarràs: "Alcarràs Amagat" 

6.1. Descripció 

Aquesta seria una ruta nocturna inspirada en la "Lleida Secreta" i que consistiria en fer 

un recorregut pel llegat medieval que hi ha al municipi, el qual es troba en la seva 

majoria amagat de la nostra vista. Per dur-la a terme, primerament, ha estat necessari 

parlar amb els propietaris dels edificis on es troben els accessos al molí medieval i al 

Celler de Cal Calistro per veure si suposaria cap problema la realització d'aquesta ruta. 

D'altra banda, s'ha hagut de seguir el mateix procés per poder visitar les estàncies del 

castell que es troben a sota de l'actual església. En aquest darrer cas hem hagut de 

demanar permís al mossèn. En cap dels casos hem trobat cap impediment, sinó que 

tots els implicats s'han mostrat força positius i col·laboradors. 

La ruta s'ha plantejada com una ruta a realitzar durant períodes limitats de temps, per 

d'aquesta manera evitar ocasionar molèsties continuades als propietaris o 

responsables dels immobles. En el cas d'aquesta ruta, hem considerat adient fer-la 

quatre cops a l'any; dos cops es realitzaria entre els mesos de maig i juny, mentre que 

els altres dos cops es realitzaria entre els mesos de setembre i octubre. 

La idea és que la ruta acabi en un espai que en principi pot semblar fora de lloc però 

que realment no considero que sigui així. Aquest espai on finalitzaria la ruta és el pub 

Glory, un pub del municipi amb decoració medieval que evoca un espai a mig camí 

entre una taberna de l'Edat Mitjana i una església romànica. Juntament amb el 

propietari del pub oferiríem algun tipus de cervesa o beguda artesanal de la terra per 

aquestes ocasions; on també inclouríem un grup de musica medieval. Amb la inclusió 

d'un pub, que coincideix fins a cert punt, amb el motiu de la ruta temàtica, contribuïm 

d'alguna manera al creixement de l'economia local. 
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6.2. El fil conductor 

El fil conductor de la ruta serà l’inventari de béns dels castells i torres de la família Sant 

Climent de Lleida (1432) a partir d’un article del Professor Joan J. Busqueta29. Servint-

nos del text original i de l'anàlisi del Professor Joan J. Busqueta, seguiríem el recorregut 

del Governador General del Principat de Catalunya, Joan Corbera, i de la seva comitiva, 

els quals van venir a Alcarràs a realitzar un inventari de les propietats de la família Sant 

Climent arreu de ser acusats de l'assassinat d'un canonge del Capítol de Lleida.  

 

6.3. L'itinerari 

 

• Restes Estructurals de l'antiga església gòtica de la Plaça Major – Església 

Parroquial de Santa Maria: Punt 1 del plànol. Les restes ocupen una superfície 

aproximada de 250 m2. L’espai es distribueix entre una nau central, de planta 

rectangular, i un seguit de capelles laterals adossades als murs laterals. Les 

restes són d’origen gòtic. Es creu que originalment s'erigí sobre les restes de 

                                                           
29 BUSQUETA, Joan J. (2001), "L'inventari de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de 
Lleida (1432): presentació del text", Seu Vella Anuari d'Història i Cultura, núm. 3, Lleida, pp. 263-302. 
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l'antic temple romànic de la vila però no ho sabem del cert. També podria ser 

que s'hagués realitzat una ampliació d'estil gòtic del temple romànic original. 

 

La primera referència documentada d’una església a Alcarràs la trobem a 

l’Ordinatio Ecclesiae de 1168. Possiblement aquest document fa referència a 

l’antiga mesquita de la vila reconvertida després de la conquesta feudal en 

església cristiana (practica habitual en els primers temps de conquesta)30. A 

l’any 1337, trobem un altra referència documentada al testament de Tomàs de 

Sant Climent, senyor d’Alcarràs, el qual deixà 100 masmudines d’or per la 

reconstrucció de l’església sempre que aquesta fos edificada en pedra. Com 

demostren els diversos documents consultats, l’església durant el període 

medieval tenia una importància que anava molt més enllà del culte religiós; 

l’església i el seu fossar eren els llocs de reunió dels veïns de la vila. Aquí es 

reunien per tractar els temes més importants; ho feien al fossar però en cas de 

mal temps ho feien a l’interior de l’església tal i com podem veure a l’inventari 

de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de Lleida del 1432, el 

qual es realitzà a començaments de desembre i on els veïns es reuniren amb el 

Governador General de Catalunya a l’interior de l’església (segurament aquell 

dia de desembre devia fer moltíssim fred). 

 

"Postea, vero, ipsa eadem die, hora quasi solis occasum, accessit ade 

ecclesiam dicti loci de Alcaraç et exercendo et continuando dictum 

mandatum domine regine mandavit Raymundo Rotlan, baiulo dicti 

loci, quatenus mandaret proceribus et aliis hominibus ipsius loci ut 

venirent ad dictam ecclesiam. Et de facto, dictus baiulus mandavit 

prout dixit illis quibus invenit cum non essent omnes in villa quia 

fuerunt hinc et inde."31 

                                                           
30

 MONJO, M. i BERMÚDEZ, X. ,(2006), Informe preliminar de les excavacions al conjunt arqueològic 
de la Plaça Major d’Alcarràs. No publicat. 

31 BUSQUETA, Joan J. (2001), "L'inventari de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de 
Lleida (1432): presentació del text", Seu Vella Anuari d'Història i Cultura, núm. 3, Lleida, p. 277. 
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A la dècada dels anys 60 dels segle passat encara eren visibles diferents restes 

estructurals de l’antiga església formant part d’edificis més moderns. A les 

fotografies que ens han arribat es poden distingir clarament els seus arcs 

apuntats d’estil gòtic. Aquestes restes van desaparèixer amb l’enderroc 

d’aquests edificis per aixecar-ne un de nou. 

 

 

Restes de l'antiga església 

 

• Celler de Cal Calistro: Punt 2 del plànol. Celler segurament del S. XVI (al catàleg 

de l'Ajuntament apareix descrit com del S.XV) picat a la pedra en molt bon estat 

de conservació. Segons Manuel Camps32 era part de la casa que els Castellvell, 

carlans del castell d'Alcarràs, tenien a la vila. Actualment, l'accés es realitza per 

una propietat privada ja que forma part d'una vivenda familiar. 

                                                           
32 CAMPS i CLEMENTE, M. (2003), Història de la vila d'Alcarràs, Ajuntament d'Alcarràs i Pagès 
Editors, SL., Lleida, pp. 114-115 i 220. 
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Imatges de celler del Segle XV 

 

• Cisterna del Castell: Punt 3 del plànol. Sitja del S. XV feta de pedra, situada sota 

la plaça de l'Ajuntament (o Plaça de l’Església). Recentment, l'ajuntament hi va 

construir un accés directe des de la mateixa plaça. Es tractaria d’un dels 

elements indispensables en qualsevol castell. A la documentació medieval 

apareix citada com “cisterna de davant del castell”. Els veïns més grans 

coincidien en afirmar que l’aigua d’aquesta cisterna tenia propietats guaridores 

per a certes malalties de la pell. La procedència de l’aigua que alimenta aquesta 

cisterna segurament és la mateixa que la de l’aigua del balneari d’Alcarràs de 

principis de segle XX. L’accés i visita al bé es veu dificultat o impossibilitat degut 

a trobar-se parcialment omplert d’aigua tot i que s'estan buscant solucions. 

 

Cisterna del castell situat sota la Plaça de l'Església 
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• Estàncies del Castell: Punt 4 del plànol. Sota la nau central de l'actual església 

s'hi conserven en bon estat com a mínim dos cellers i una cisterna de l'antic 

castell, a més a més de dos osseres construïdes al moment de construir 

l'església. L'accés a aquestes estàncies es realitza des de la nau central de 

l'església on hi ha ubicats diversos accessos  al terra per a cadascuna de les 

estàncies. El castell estava ubicat on hi ha l’Església actual però amb un 

perímetre més ampli i es creu que al mateix lloc hi va haver emplaçada una 

fortificació romana de la qual no en queden restes. A partir d’alguns textos 

medievals, com un testament d’un dels Sant Climent o l’inventari de béns dels 

Sant Climent, podem imaginar-nos, fent un esforç, com devia el castell de la 

nostra vila. A partir d’aquests mateixos textos ens podem fer la idea de que es 

tractava d’un castell bastant gran per les característiques del municipi en 

aquella època. L’accés a les estàncies pot resultar complicat per la gent més 

gran o impedida degut a que es tracta d’accessos més aviat estrets. La sala 

central, i a la vegada la més gran i ben conservada, està coberta d’un pam 

d’aigua ja que es tracta d'una cisterna que recull l'aigua d'una font natural. 

 

                   Estàncies del castell. A la dreta, la sitja del castell (Imatges de Manuel Camps) 

 

• Muralla Medieval: Punt 5 del plànol. Restes de la muralla medieval que 

envoltava l'antic castell. Suposem que al llarg de tot aquest temps s'hi 

degueren fer diferents tipus de modificacions en funció de les necessitats del 

moment. Al segle XVIII, a sobre s'hi construí l'actual església. La muralla es 
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troba parcialment destruïda i les parts conservades abasten fins a tres metres 

d'alçada de filades regulars de pedra picada.  

 

                   Tram de muralla romana conservada 

 

• Molí Medieval: Punt 6 del plànol. Molí del S. XII les restes del qual es troben 

ubicades sota el Carrer Major. L'accés es realitza a través d'un edifici de 

propietat privada. Les voltes de pedra es conserven en bon estat. Els senyors 

del territori per tal d’aconseguir explotar els seus dominis de forma adient 

construïen els molins. Ja al segle XII, el molí fariner d’Alcarràs va estar situat al 

costat del portal de Lleida, conegut com el portal del Molí33. 

 

Imatges de les restes del molí medieval 

 
                                                           

33
 CAMPS i CLEMENTE, M. (2003), Història de la vila d'Alcarràs, Ajuntament d'Alcarràs i Pagès 

Editors, SL., Lleida, p. 244. 
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• Pub Glory: pub de decoració medieval que evoca un espai a mig camí entre una 

taberna de l'Edat Mitjana i una església romànica. Seria l'espai adient per a 

organitzar un concert de música medieval per cloure la ruta i oferir algun tipus 

de cervesa artesanal. 

 

Pub The Glory d'ambientació i recreació medieval - romànic 

 

6.4. Resum dels Fets 

Els Sant Climent, senyors d'Alcarràs, a principis de segle XV es troben en ple declivi 

econòmic. Completament endeutats i enfrontats amb el Capítol de la Catedral de 

Lleida (un dels seus principals creditors), la situació explota amb l'assassinat del 

canonge Berenguer de Barutell el 2 de desembre de 1432 per part de sicaris a sou dels 

Sant Climent. 

Aquest fet tan greu comportà presó i confiscació temporal dels bens dels Sant Climent 

per part de la monarquia, la qual envià en nom seu a Joan Corbera, governador general 

del Principat de Catalunya. Un cop a Alcarràs, el governador realitzà un recorregut per 

les propietats dels Sant Climent a la vila per tal de realitzar un inventari dels béns de la 

família i una sèrie d'interrogatoris. 

"Et quasi, in continenti, cum dicta comitiva accessit ad castrum dicti loci, 

pro capiendo dictum castrum ad manus dicti domini regis sive domine 

regine, juxta mandatum domine regine sibi factum. Et ingrediendum 
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dictum castrum mandavit inventariari bona sequentia, sine preiudicio 

tamen creditorum nec dicte universitatis nec singularium ipsorum."34 

Originalment, el recorregut s'inicià pel Castell d'Alcarràs el divendres 12 de desembre 

de 1432. Joan de Corbera venia acompanyat de la seva comitiva: 

• els juristes Joan Serra i Pere Taravan, doctors en lleis i consellers. 

• el porter Pere Rosell. 

• el fisc Berenguer Ortolà. 

• i el notari. 

Un dels béns destacats del inventari del castell era una esclava búlgara anomenada 

Caterina (com la senyora del castell) d'uns 26 anys. El valor dels béns inventariats fou 

establert en 100 lliures jaqueses de les quals sen feu responsable la senyora Caterina, 

esposa de Joan de Sant Climent, senyor d'Alcarràs. 

"Ítem aprés fonch menada una sclava bulgana appellada Caterina, de 

edat de XXV fins en XXVIII anys."35 

Un cop acabat l'inventari del castell, el governador ordenà al saig que penges els 

escuts i ensenyes reials en llocs visibles de les torres i de les portes de la vila indicant el 

domini reial. El mateix dia, al tard, la comitiva va anar a l'església i ordenà al batlle, 

Ramón Rotllan, que reunís als homes de la vila per tal de retre homenatge al rei i a la 

reina a través seu. Al matí següent, dissabte, la comitiva es dirigí a casa de Francesc de 

Sant Climent on també es realitzà l'inventari i es penjà l'escut reial a la porta de la casa. 

En aquest cas es feu responsable del valors dels béns a Andreua, esposa de Francesc 

de Sant Climent. En aquest mateix lloc, es feu acudir a Caterina, esposa de Joan de 

                                                           
34 BUSQUETA, Joan J. (2001), "L'inventari de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de 
Lleida (1432): presentació del text", Seu Vella Anuari d'Història i Cultura, núm. 3, Lleida, p. 270. 

35 BUSQUETA, Joan J. (2001), "L'inventari de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de 
Lleida (1432): presentació del text", Seu Vella Anuari d'Història i Cultura, núm. 3, Lleida, p. 276. 
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Sant Climent, per a que fos interrogada sobre l'assassinat de l'ardiaca, la captura de 

Pedro Castelló i l'atac al veguer. Un cop interrogades les dues dones, la comitiva va 

marxar cap a Montagut. 

 

6.5. Representació 

La idea de la ruta és la de representar aquests fets i recorregut històrics però alterant-

ne una mica l'ordre dels esdeveniments per tal de adaptar-lo a les característiques de 

la nostra ruta. Seria ideal començar per l'arribada a la vila del governador i la seva 

reunió amb els homes del poble per fer-los jurar fidelitat (a l'església de la Plaça Major) 

per després iniciar el recorregut pels béns dels Sant Climent (els quals estarien 

escenificats en els diferents punts del recorregut). 

"Prohòmens, yo per manament de la senyora reyna vos he a pendre a 

mà sua, perquè sens derogació dels homenatges per vosaltres prestats 

als crehedors e sens derogació de vosaltres ne de algú de vosaltres ne de 

la universitat, vosaltres fareu homenatge en poder meu en nom de lo 

senyor rey e de la senyora reyna." 

Et ilico, Raymundus Rotlan, baiulus dicti loci dixit: 

"Senyor dau-nos per vostra mercè acort." 

Et dictus honorabilis dominus gubernator dixit: 

"L'acord és aquest que prestament ho acordeu."36 

El públic seguiria al governador i la seva comitiva, els quals, a l'exterior dels diversos 

punts, escenificarien la història de manera que el públic pogués conèixer aquests fets 

ocorreguts a la vila i a la vegada conèixer el llegat medieval que encara conservem. Un 

cop acabada la part de representació a cadascun del punts, el públic disposaria d'uns 

minuts per entrar i visitar el lloc (el bé) en qüestió. Considerem que la representació 
                                                           

36 BUSQUETA, Joan J. (2001), "L'inventari de béns dels castells i torres de la família Sant Climent de 
Lleida (1432): presentació del text", Seu Vella Anuari d'Història i Cultura, núm. 3, Lleida, p. 278. 
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s’ha de dur a terme a l’exterior dels punts ja que aquests són massa petits per encabir-

hi un grup massa gran de gent. 

A més a més, dins de cadascun dels llocs podria haver-hi una o dues persones 

caracteritzades de guarda amb vestimenta medieval i que es dedicarien a segellar un 

full de control amb el qual el públic pogués acreditar que ha visitat i conegut aquells 

llocs i a la vegada accedir a un obsequi que atorgaríem al acabar el recorregut. 

 

6.6. Despeses a tenir en compte 

Al projectar un esdeveniment d'aquestes característiques, hem de tenir en compte una 

sèrie de despeses. Entre aquestes hem de considerar: 

• Elaboració de tríptics amb el mapa assenyalant els punts, amb les explicacions 

de cada lloc, etc. 

• Plafons, panells explicatius (temporals, ja que els retiraríem un cop acabada 

l’activitat)  en cadascun dels punts de la ruta. 

• Vestuari i despeses dels actors. 

• Elaboració d'un guió per a poder dur a terme la representació. 

• Cartells informatius, propaganda, etc. 

• Fulls de control, segells, tinta. 

• Record de la ruta. 

• Grup de música medieval. 

 

6.7. Les Jornades Europees del Patrimoni 2012 

Tot i haver acabat el període de practiques molt abans, la ruta es va dur a terme 

durant les Jornades Europees del Patrimoni 2012, les quals van tenir lloc del 28 al 30 
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de setembre. Degut al poc temps de que disposàvem per a organitzar la ruta tal i com 

havíem dissenyat, vam tenir que realitzar un seguit de modificacions. 

Els canvis que varem realitzar van ser els següents: 

• La ruta es va fer durant el dia. De les 11:00 a les 13:00 hores. 

• Es va fer sense representació teatral. No disposàvem del marge de temps 

necessari per trobar i contractar algú que adaptes el text per a ser representat. 

Tampoc disposàvem de temps i pressupost necessaris per preparar els 

vestuaris. 

• Dos dels punts de ruta no es podien visitar ja que s'han d'acondicionar per a la 

seva visita. Aquest dos punts o llocs són: el molí del Sindicat i la cisterna de la 

Plaça de l'Església. En canvi, varem poder visitar la casa de Cal Hereu. 

 

Tot i la improvisació per qüestions de temps, la ruta va estar tot un èxit. Les 

expectatives en quant a nombre d'assistents es van veure totalment superades. Es van 

anotar un centenar de persones, massa pel tipus d'espais que teníem que visitar, i 

moltes es van quedar sense lloc. Com que un centenar de persones era un nombre 

massa gran per a poder fer la ruta de manera ordenada i còmoda, van dividir el grup 

en tres grups més petits i cadascun d'aquests grups va començar la ruta per un lloc 

diferent de manera que mentre uns coneixien un lloc, els altres en coneixien un altre i 

no ens molestàvem els uns als altres. 

 

 

 

 

 



52 

 

7. Tasques addicionals 

Com ja he mencionat al primer apartat de la memòria, durant la configuració de la ruta 

"Alcarràs Amagat", van anar sorgint un seguit de necessitats al voltant d'aquesta les 

quals va ser necessari anar resolent. A continuació les podrem veure de manera més o 

menys resumida. 

 

7.1. Llibret de la Fira del Comerç 

Durant el període de pràctiques, des de l'ACSA (Associació de Comerç i Serveis 

d'Alcarràs) ens van demanar si podíem confeccionar una mena de fulletó informatiu 

dels diversos llocs d'interès patrimonial del municipi per la Fira del Comerç.  

Aprofitant que estàvem treballant la ruta "Alcarràs Amagat", vam aprofitar part de la 

feina feta, de manera resumida, per confeccionar el fulletó informatiu junt amb un 

mapa del nucli urbà on vam indicar la localització dels diversos béns.  

Aquest fulletó el vam entregar a l'ACSA qui es varen encarregar de donar-li el format 

adient per encabir-lo dins d'un llibret que ells reparteixen durant la Fira. 

Malauradament, a causa d'una errada d'impressió o muntatge, no es van incloure 

totes les descripcions dels llocs que havíem assenyalat en el mapa37. 

 

7.2. Projecte de senyalització dels béns patrimonials 

Un altra necessitat que va sorgir va ser la senyalització dels béns patrimonials. Com 

que la ruta només s'ofertarà uns quatre cops a l'any, volem que la gent sigui capaç de 

poder fer la ruta pels exteriors quan ells vulguin i, a més a més, volem despertar la 

curiositat de la gent quan camina pel poble i que s'aturin a llegir que hi fica als senyals.  

                                                           
37 A l'annex 3 podreu trobar reproduït el llibret que l'ACSA va entregar amb motiu de la Fira del Comerç. 
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Amb la senyalització aconseguiríem tres coses bàsiques: facilitaríem el seguiment de 

les rutes, donaríem a conèixer el patrimoni i estaríem protegint el patrimoni. El fet 

d'assenyalar un bé amb les seves respectives explicacions actua també com a protecció 

per aquell bé; es com si ens estiguessin dient "ei!! compte, això s'ha de cuidar". Els 

senyals també ajudaran al vianant a comprendre i llegir el bé en el seu estat i lloc 

original, en el seu territori, en la seva localització. 

"Si els gabinets eren microcosmos del món exterior, també el món exterior 

podia esdevenir ell mateix un gabinet objecte d'admiració. He mostrat amb 

anterioritat com els ecomuseus duen a considerar el medi natural i social 

com a objecte de la institució museística, bo i traslladant l'eix interpretatiu 

de l'edifici al territori, de la col·lecció al patrimoni i del públic a la 

comunitat. Inserir el museu en el joc dels patrimonis significa, doncs, fer 

esclatar les barreres físiques de la institució museística, però també les 

barreres disciplinàries que escindeixen les fórmules per aplegar els objectes 

i per interpretar-los, així com les barreres socials entre els diversos agents 

implicats en aquest procés. Des d'aquesta perspectiva, l'èmfasi es trasllada 

a l'acció mateixa de "patrimonialització", és a dir, al marcatge de certs 

elements -materials o immaterials, naturals o culturals- com a portadors de 

significats socials, molt sovint metàfora d'identitats col·lectives." (Iniesta, 

1994) 

 

Varem decidir tirar endavant un projecte de senyalització dels béns a protegir del 

municipi. En principi no es ficaran senyals a tots els béns de cop, sinó que s'anirà fent 

per fases. Per aquesta primera fase, que es dura a terme durant els propers mesos, 

varem seleccionar un seguit de béns dins del municipi i ens varem dedicar a fer tasques 

de recerca sobre els béns i a seleccionar quina seria la informació que inclouríem als 

senyals. 

La posada en valor del patrimoni (en aquest cas mitjançant la seva senyalització) ha de 

respondre a finalitats didàctiques, de difusió, de conservació, de creació d'identitat i de 
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fomentar la cohesió social (en un municipi on la població s'ha duplicat pocs anys, 

buscar la cohesió és una necessitat i una obligació). A més a més, amb la senyalització 

donem a conèixer a la població que allò és un bé a protegir, respectar i conservar. Així 

doncs, aquest projecte de senyalització, haurà de tenir també una funció 

sensibilitzadora. 

Hem de tenir en compte que aquests béns formen part de la nostra cultura com a 

poble juntament amb molts d'altres que no apareixen al catàleg de béns a protegir 

(balls, tradicions culinàries, festes, cultiu de les terres i ramaderia actual i passada, 

etc.), ja que una cultura és resultat d'uns costums socials definits per un context 

històric i una geografia específica. El patrimoni cultural és quelcom que ha de ser 

respectat. El fet d'assenyalar aquell "quelcom" en facilita la conservació i l'identifica 

com a bé a respectar. Una forma de protecció del patrimoni és apropar-lo a la societat 

(Pérez-Juez Gil, 2006). 

Cal destacar el que la UNESCO va expressar sobre les dimensions del patrimoni a la 

Conferència Mundial sobre Polítiques Culturals de Mèxic de 1982: 

"El patrimoni cultural d'un poble comprèn les obres dels seus artistes, dels 

seus arquitectes, dels seus músics, dels seus escriptors, dels seus savis, però, 

també creacions anònimes, sorgides de l'ànima popular, i el conjunt dels 

valors que donen sentit a la vida. Engloba les obres materials i immaterials 

que expressen la creativitat d'aquest poble, les llengües, els rituals, les 

creences, els llocs i monuments històrics, la literatura, les obres d'art, els 

arxius i les biblioteques."  

 

En la meva proposta, plantejo un projecte de senyalització del patrimoni cultural -

arquitectònic, arqueològic, paleontològic i paisatgístic- d'Alcarràs considerat a protegir 

segons el "Catàleg de béns a protegir" de l'Ajuntament d'Alcarràs, elaborat l'any 2008. 
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Gràcies a aquest treball, i mitjançant la realització d'un anàlisi DAFO, podrem veure la 

necessitat, o no, de dur a terme aquest projecte. L'anàlisi DAFO ens permetrà veure 

quins són els punts forts i febles del projecte tant internament com externament. 

En principi, pot semblar un projecte simple i fàcil de dur a terme. Hom pot creure que 

es tracta simplement de fer uns senyals, col·loca'ls i aquí s'acaba tot. No és així. 

Darrere un projecte com aquest, hi intervenen diversos factors: 

• Feina de recerca. 

• Tasca d'avaluació de quins béns assenyalar i quins no i amb quin criteri prenem 

aquestes decisions.  

• Tasca d'organització, de disseny, de redacció i planificació. 

• Uns pressupostos als que adaptar-se. El pressupost ens marcarà uns límits i 

amb aquest podrem fer més o menys coses. 

 

Fins ara, a nivell de senyalització, a Alcarràs no s'hi ha fet gran cosa. Com a excepcions 

hi trobem:  

• La senyalització de l'Alzina Centenària. Símbol de l'escut d'Alcarràs. 

• La senyalització i adequació del Pantà de l'Arròs, juntament amb la construcció 

de tres miradors. Entra dins la categoria del Pla d'Espais d'Interès Natural. El 

Pantà de l'Arròs és un pantà que és va construir a la zona del Barranc de la 

Clamor d'Alcarràs cap a l'any 1950 per regar les finques d'arròs; d'aquí el seu 

nom, el qual fa referència a una de les activitats econòmiques més importats 

d'aquella època. A principis del segle XX, a Alcarràs hi havia grans esplanades 

dedicades al cultiu d'arròs. Les característiques de la zona on es troba ubicat el 

Pantà de l'arròs van fer que la Generalitat de Catalunya l'inclogués al catàleg de 

zones humides de Catalunya. 
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Senyalització i miradors del Pantà de l'Arròs 

 

Considero que la senyalització hauria de ser l'inici d’una recuperació planificada i ben 

gestionada del patrimoni municipal a llarg termini. A més a més, aquesta senyalització 

facilitaria i donaria sentit a la creació de rutes municipals i també comarcals, les quals 

contribuirien a la difusió d'aquest patrimoni dins del seu context i del seu territori. 

Hem de tenir present que, la difusió és la responsable de que el patrimoni pugui 

complir l'acció social que li dona sentit i la que assegura també que tot l'esforç realitzat 

durant la investigació reverteixi a la societat (Querol i Martínez Díaz, 1996). 

 
 

 

7.2.1. Anàlisi DAFO del projecte: Diagnosi 

7.2.1.1. Amenaces i Oportunitats  

Amenaces 

• El període de crisi en el qual es troba el país i les retallades de finançament que 

això comporta als àmbits de cultura i de patrimoni. Haurem d'esforçar-nos i 

seguir criteris viables econòmicament i escollir les millors alternatives. 

• El gran deute del municipi, estimat en 9,3 milions d'euros segons els resultats 

d'una auditoria presentats el darrer setembre. Això suposa un endeutament del 

107% quan el màxim permès per la llei, segons els auditors, és del 110%. Ens 

deixa amb un marge d'acció del 3% per fer coses al municipi. 
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• Si s'arriba a fer, tindrem el problema dels comportaments incívics de gent que 

es dedicarà a malmetre la senyalització. Això comportarà manteniment i 

despesa de manera segurament freqüent. 

• El terme municipal d'Alcarràs és molt gran, el més gran del Segrià després del 

de Lleida, la qual cosa fa que el terreny a cobrir sigui molt extens 

 

Oportunitats 

• La senyalització obriria un camí per començar a tractar el patrimoni municipal 

seriosament. L'acció sobre el patrimoni serà positiva sempre que hi hagi 

elaborat un pla estratègic i les accions es facin de manera seriosa i planificada. 

• Hi ha una necessitat d'activar eines per posar en valor el patrimoni. 

• La gent desconeix el passat i la història del poble. La senyalització és una 

oportunitat per donar-lo a conèixer. 

• Al municipi hi ha una gran oferta del sector de la restauració (hotels, bars, 

restaurants, pubs, etc.) . 

• Hi ha tota una xarxa de camins asfaltats. Gairebé tots els camins del terme 

municipal estan asfaltats, la qual cosa facilita la circulació. 

• El Circuit d'Alcarràs (http://www.circuitalcarras.cat/). Circuit de curses que rep 

els caps de setmana entre 600 i 1.000 visitants i en dies de competició oficial 

entre 2.000 i 3.000 (hi acostumen a fer entre 8 i 10 competicions l'any). Molts 

d'aquest visitants provenen de països com França, Alemanya, Holanda, etc. 

Aquesta gent quan acaba al circuit marxa ja que al municipi no hi ha oferta 

d'activitats adreçades al visitant. 

• Al municipi hi ha molta afició a la BTT i al món de la bicicleta en general. Hi ha 

molt moviment pels camins del terme, sobretot els caps de setmana, de gent 

aficionada a la bicicleta i acostumen a aturar-se als diferents llocs del terme bé 

a descansar o bé fer fotografies. 

 

 

 

 



58 

 

7.2.1.2. Debilitats i Fortaleses 

Debilitats 

• Els senyals estaran a l'aire lliure, això significa que tindran un major desgast. 

Hem de tenir en compte que és un municipi on a l'estiu hi fa molta calor i al 

hivern molt de fred. Molt probablement, el desgast serà menor als senyals 

situats dins del nucli urbà del municipi, ja que es trobaran més protegits per 

l'ombra i el sol no els hi afectarà tant com els que es trobaran situats fora del 

nucli urbà i en zona rural. Aquest fet implica buscar un sistema car i que duri o 

buscar alternatives més econòmiques però de fàcil restitució. 

• S'hauran de realitzar tasques de manteniment freqüents per facilitar-ne la 

conservació i treure'n el màxim rendiment possible. 

 

Fortaleses 

• La senyalització pot actuar com a eina per tal que els veïns prenguin consciència 

de la importància del patrimoni i de la necessitat de preservar-lo38.   

• La senyalització ens facilita la possibilitat de crear rutes entorn al patrimoni 

senyalitzat del municipi. 

• La possibilitat de fer ús de les noves tecnologies per la senyalització com poden 

ser el codis QR i el seu baix cost. 

• Possibilitat de què la gent del poble surti a conèixer una mica el terme 

municipal i d'aquesta manera donar més dinamisme al municipi. 

• En principi, si la tasca de recerca i de transmissió de la informació sobre els 

béns en qüestió es fa bé, és una tasca que no te perquè canviar-se o modificar-

se. 

 

 

 
                                                           

38 "L'angoixa per la degradació d'un bé col·lectiu, ja sigui natural o cultural, és el germen de tota actitud 
patrimonialitzadora i això fa que els conceptes de conservació de la natura i de conservació cultural no 
siguin tan aliens." (Iniesta, 1994). 
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7.2.2. Selecció del patrimoni a assenyalar 

De la gran quantitat de patrimoni catalogat com a béns a protegir aprovat per 

l'ajuntament d'Alcarràs el juliol de l'any 2008, ens veiem obligats a fer-ne una selecció. 

Aquesta selecció ve donada per motius de pressupost per un costat i d'altra banda per 

la necessitat de seguir uns criteris lògics en la tasca a realitzar. Aquests criteris els 

veurem a continuació, quan exposaré els béns a assenyalar que he seleccionat. 

Això no vol pas dir que els béns inicialment descartats no puguin ser, en un futur, 

assenyalats o que no puguin ser objecte d'una intervenció patrimonial. 

Respecte al potencial patrimonialitzable d'un element, tenim una cita d'Iniesta que ens 

podria guiar, en aquest cas, en el procés de selecció de quins béns assenyalar i quins 

no. Iniesta ens diu: 

"Un element serà potencialment patrimonialitzable en funció del seu 

caràcter remarcable (concentració d'un màxim de significats sobre els 

quals existeix consens), memorable (capacitat d'evocar el passat d'un 

grup social) i testimonial (prova de la continuïtat de les essències d'una 

cultura)." (Iniesta, 1994) 

Per a la primera fase de senyalització van escollir cinc béns basant-nos en la seva 

importància pel municipi. Aquests béns són: Cal Hereu, El Sindicat, L'església i les 

restes del castell, Cal Calistro i el Fossar (l'espai que acull les restes de l'església gòtica). 

 

Patrimoni arquitectònic  

Pel que fa als elements arquitectònics que formen part del catàleg, he decidit guiar-me 

per tres criteris com som:  

• Importància del bé  

• Dificultats d'accés al bé  

• Estat de conservació del bé 
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A causa de dificultats d'accés al bé com són el fet de trobar-se en una propietat 

privada tancada i, doncs, inaccessible si no és amb el consentiment dels seus 

propietaris, he descartat el següent bé: el Balneari. En el cas del Balneari, aquest, 

realitza la funció de vivenda dels seus propietaris i es troba darrere una tanca que 

impossibilita la seva visió, motiu pel qual considero absurd assenyalar una cosa que no 

podem veure.  

D'altra banda, i tenint en compte l'estat de conservació del bé, he descartat: el Molí 

del Sastre, el Pont del 1r Escorredor i el Castell de Montagut. Els dos primers béns es 

troben en un estat molt lamentable, mentre que el Castell de Montagut a dia d'avui és 

inexistent, no en queda cap resta. 

 

Patrimoni arqueològic i paleontològic  

En relació a aquests béns que apareixen al catàleg, només n'he seleccionat un, el 

jaciment de l'església gòtica de la Plaça Major. Només amb l'elevat cost de la 

intervenció ja justifiquem la senyalització del mateix: 1.100.000 €. La resta els he 

descartat per un motiu i és que aquest patrimoni es troba sota terra; és a dir, no és 

visible. Podem afegir-hi que el patrimoni descartat es troba repartit entre zones 

comunals i zones de cultiu. 

 

Patrimoni paisatgístic  

Respecte als béns catalogats en aquest apartat, només, n'he seleccionat un per la seva 

importància simbòlica però aquesta ja troba senyalitzada: l'Alzina Centenària ja que 

forma part de l'escut del municipi d'Alcarràs.  És interessant tenir present la síntesi de 

conceptes que Montserrat Iniesta fa sobre el patrimoni paisatgístic: 

"Dagognet atribueix a la representació artística del paisatge, entès com 

a vista sinòptica de l'entorn, la facultat de satisfer la nostra passió de 

síntesi, de focalització. El paisatge estètic "représente un moment 
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objectif, encore inchoactif, à travers lequel la nature se prête 

subtilement à notre regard, facilite notre travail de réunion et de 

recueil" (Dagognet, 1982:10). En un altre sentit, Cloarec (1984: 285) 

defineix el paisatge com "expression culturelle, sous des modes et des 

formes variables selon les temps et les sociétes, des relations (actives 

et passives) que l'homme entretient avec le milieu qui l'environne". 

Lynch (1960: 126, citat a Newcomb, 1969:45), des de la geografia, veu el 

paisatge com "a vast mnemonic system for the retention of group 

history and ideals". Aquestes semblances ens permeten aventurar la 

possibilitat d'aplicar els criteris metodològics duts a la pràctica en la 

concepció d'una exposició, a la valorització patrimonial del paisatge." 

(Iniesta, 1994) 

 

Com a comentari que expressa una opinió molt personal, m'agradaria dir que 

l'Ajuntament d'Alcarràs hauria de plantejar-se incloure com a bé a protegir el 

meravellós paisatge i vistes que ofereixen els presseguers florits a la primavera. Cal 

valorar-ne la possibilitat ja que Alcarràs és el major productor de préssec de Catalunya. 

 

7.2.3 Tasques de recerca i documentació sobre el patrimoni a senyalitzar 

"La investigación es fundamental para el desarrollo de una civilización, 

pero también lo es la transmisión de esa investigación. Es necesario que 

traspase las fronteras de la mente o el laboratorio y se convierta en 

conocimiento compartido por el resto de la sociedad." (Pérez-Juez Gil, 

2006) 

Un aspecte importantissim del procés de senyalització del patrimoni és la recerca. En 

el nostre cas hem de realitzar una tasca de documentació del patrimoni a tots nivells 

(local, comarcal, provincial, etc.). Les fonts per cercar aquesta documentació i 

informació són diverses:  



62 

 

• Arxius com l'Arxiu de l'Ajuntament d'Alcarràs, l'Arxiu de la Catedral de Lleida o 

el de la Corona d'Aragó a Barcelona (El Duc de Solferino, Don Benito de Llançà, 

va dipositar la documentació particular de la senyoria d'Alcarràs, a l'arxiu de la 

Corona d'Aragó39). 

• Llibres, sobretot aquells centrats en el municipi i la comarca. 

• Tradició Oral. Preguntar als més grans que ens poden contar d'aquests llocs que 

ells recordin. 

Hem d'esbrinar quin ha estat el paper d'un bé en concret al llarg de la història del 

poble, quin paper ha jugat i com aquest bé ha estat relacionat amb d'altres béns de la 

vila. Segurament, en tots o gairebé tots els casos escollits, el bé ha realitzat diferents 

funcions dins la societat alcarrassina. Aquesta tasca de recerca és una part fonamental 

de la posada en valor del patrimoni i ha de servir de vincle entre els veïns, el patrimoni 

i el seu passat; però a la vegada no ha d'interferir en el vincle que es pugui establir 

entre la gent i un bé concret. Per això és essencial quina informació volem transmetre i 

com la volem transmetre. 

És a dir, el projecte de senyalització no hauria de limitar-se a identificar i descriure de 

manera sistemàtica el elements que conformen el patrimoni. Això suposaria tancar-li 

les portes al patrimoni limitant-lo a una sèrie de dades ordenades en el temps. Per 

exemple, la cisterna del castell, situada sota la plaça de l'Ajuntament, data del segle XV 

i segurament la seva funció era molt important com a cisterna en aquella època, però, 

també sabem que en diversos moments posteriors i en èpoques de conflicte bèl·lic va 

realitzar la funció de presó. És a dir, aquest bé no ha tingut una única funció -la de 

cisterna- sinó que n'ha tingut vàries i totes elles relacionades amb la societat local. 

Continuant amb la informació que cal transmetre, aquesta ha de ser una eina per la 

interpretació del patrimoni i no una enciclopèdia sobre aquest. Si pretenem incloure 

                                                           
39 CAMPS i CLEMENTE, M. (2003), Història de la vila d'Alcarràs, Ajuntament d'Alcarràs i Pagès 
Editors, Lleida. 
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tota la informació que tenim sobre un bé, el que pot passar és que acabem transmeten 

un missatge erroni a la gent. El que ha de fer la informació del senyal és posar en 

contacte la gent del territori amb el patrimoni; és una mica com si presentessis una 

persona a un altra. Quan a nosaltres ens presenten algú, no ens expliquen tota la 

biografia d'aquella altra persona; habitualment ens diuen els seu nom, que fa o a que 

és dedica, etc. després si nosaltres ens mostrem interessats en aquella persona, ja 

l'anirem descobrint pel nostre compte. No em de caure en l'error de la falta 

d'informació ni en l'excés d'aquesta. 

Una mica al voltant d'aquesta idea de la funció de la informació i de la manera de 

comunicar-la hi podríem encaixar aquesta frase d'en Benjamin Franklin: 

"Explica-m'ho i ho oblido. 

Ensenya-m'ho i ho recordo. 

Implica'm i ho aprenc." 

És a dir, més que mirar de transmetre informació pel fet de ser informació, el que hem 

de buscar és la manera de transmetre aquesta informació de manera que la gent s'hi 

senti implicada. 

En relació a la investigació, Luís Alonso Fernández ens diu: 

"La investigación històrica, documental, técnica y científica del 

patrimonio se impone por la simple y pura razón de un mayor 

conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Es tanto como decir que 

de poco o nada valdría la existencia de un rico patrimonio sin la 

investigación debida. La excepcionalidad de su realidad física o estética 

sólo se desvela plenamente cuando se produce su más correcta 

interpretación y valoración dentro de su contexto o entorno integrado. 

Para ello, la investigación resulta a la postre indispensable." (Alonso 

Fernández, 1999) 
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7.2.4. Format dels senyals i ubicació 

En relació al format dels senyals i a la seva ubicació, és important dir que la 

senyalització ha de permetre la lectura del passat i la interpretació del bé en relació al 

seu espai físic i temporal. El fet de disposar d'informació és positiu sempre que aquesta 

ens sigui útil per aprofundir en el coneixement del nostre entorn i la seva comprensió. 

La finalitat de la senyalització és transmetre informació a l'usuari i que aquest l'assimili 

i que estigui segur que és fiable. 

Pel que fa a la ubicació dels senyals, hem d'evitar la contaminació o interferència visual 

del bé a assenyalar. Aquesta interferència  pot donar-se a causa de senyals massa 

grans, per la seva mala col·locació  o perquè el disseny emprat (colors, formes, etc.) no 

són compatibles amb l'entorn.  

De les tres empreses a les quals vam demanar pressupostos, finalment van decidir que 

Rull SPR, S.L. de Deltebre (www.señalizacionresponsable.es) era la més adient per dur 

a terme la tasca. El model de senyal que hem decidit utilitzar permet accedir a 

diferents nivells d'informació. Per dur a terme això, hem de fer ús de les noves 

tecnologies, les quals ens permetran accedir a informació més abundant mitjançant els 

codis QR.  

El codi QR és un sistema de codificació el qual funciona amb un telèfon mòbil amb 

càmera de fotos i la descarrega gratuïta d'una aplicació. Quan apuntem amb la càmera 

el codi QR, el terminal el tradueix immediatament en informació, en un missatge que 

pot tenir fins a un màxim de 3.000 caràcters, i el qual permet hiperenllaços de 

connexió a Internet. Aquesta tecnologia té moltes avantatges  i és econòmica. La 

creació i captura de codis és gratuïta i, a més a més, és una tecnologia activa, ja que 

anima a l'usuari a buscar nous codis QR a l'entorn i així accedir a nova informació. 

Creiem adient que la placa informativa del senyal inclogui una sèrie dades bàsiques del 

bé a assenyalar com són:  

• nom del lloc, edifici. 

• data o època de la seva construcció. 
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• estil, si és que en té. 

• breu història del lloc i del seu paper o papers al llarg del temps a la vila 

d'Alcarràs i que és allò que el fa singular. 

• alguna imatge antiga del lloc o edifici si és que en tenim perquè la gent pugui 

veure l'efecte del pas del temps. 

• un codi QR mitjançant el qual la gent que hi estigui interessada pugui accedir a 

informació més detallada i ampliada al voltant del bé. 

 

Pel que fa al model físic del senyal, ens vam decidir per un model fabricat amb 

estructura d'acer corten, ja que és un material que un cop col·locat no interfereix en la 

lectura de l'entorn. La fabricació està subjecta a criteris d'ecodisseny i de producció 

sostenible. Aquest senyal passa per un tractament d'oxidació controlada i lacat 

transparent amb pintura 2c. A la part superior hi trobaríem una placa informativa 

transparent de protecció d'alt impacte, amb protecció contra els raigs ultraviolats, 

antivandàlica i antigrafity. Pel que fa a les mides, aquestes aniran en funció del volum 

d'informació que vulguem transmetre en cada cas. 

A més a més, d'això la mateixa empresa Rull durà a terme la realització del rètol per la 

façana de l'espai "El Fossar", ja que no fa gaire que vam aprovar el nom del lloc el qual 

fins ara se'l coneixia popularment a nivell local com "el museu". 

 

7.2.5.  Viabilitat del projecte 

L'empresa Rull és la que més bé s'adaptava a les nostres necessitats i pressupost. 

Aquesta empresa ofereix un ampli ventall de possibilitats pel que fa a senyalització 

històrica i monumental, les quals s'adapten a les exigències que he especificat a 

l'apartat anterior. A més a més, aquesta empresa disposa d'una amplia experiència en 

aquests tipus de projectes com podem veure a la seva pàgina web. Aquests en són 

alguns: 
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• Ruta de les Escultures a la ciutat de El Puig (València).  

• Senyalització històrica i monumental del casc antic de Oropesa de Mar 

(Castelló). 

• Senyalització turística i patrimonial a la ciutat i castell de Morella (Castelló). 

• Senyalització històrica i monumental a la població de Culla (Castelló). 

• Senyalització de les muralles "Avançades de Sant Joan" a la ciutat de Tortosa 

(Tarragona). 

• Senyalització interpretativa "Oliveres Mil·lenàries del Territori Sènia a la finca 

de l'Arion" (Tarragona). 

• Senyalització de Parcs Naturals. 

 

El que aquesta empresa ens ofereix és un ampli ventall de models de senyal de 

diferents mides i formes, fabricats seguint criteris d'ecodisseny i de producció 

sostenible, amb estructura d'acer corten, tractament d'oxidació controlada i lacat 

transparent amb pintura 2c. També inclou una placa informativa d'alt impacte 

transparent de 3mm de gruix feta de polimetacrilat, amb  protecció contra els raig 

ultraviolats, antivandàlica i antigrafity. En casos de vandalisme extrem o en cas de que 

es vulgui actualitzar la informació de la placa, aquestes són de fàcil restitució. Ens 

ofereixen l'estructura amb diferents tipus d'acabat, amb la possibilitat de personalitzar 

la part frontal inferior amb tall làser amb algun motiu especial o amb l'escut del 

municipi. També ofereixen un ampli ventall de preus en funció de les característiques 

del tipus de senyal escollida. En relació a la durabilitat de l'estructura d'acer corten, 

ens garanteixen una duració mínima de 20 anys.  

A continuació podem veure alguns dels seus models i el preu aproximat de cadascun: 

 

 



67 

 

Senyal Model Preu aproximat 

  

 

PA1 

 

 

900 €/u 

  

 

PE1 

 

 

1.800 €/u 

 

 

 

PF1 

 

 

1500 €/u 

 

 

 

PK1 

 

 

500 €/u 
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PN1 

 

 

350 €/u 

 

 

També ens varen oferir un descompte si es realitzàvem una compra de cert nombre de 

senyals. El preu ja inclou tot el que he exposat abans. A més a més, també ens oferiren 

la possibilitat de realitzar el procés de senyalització de manera gradual. És a dir, un cert 

nombre de senyals en un primer any, un cert nombre en un segon any, etc. 

Si s'hagués de substituir una de les plaques informatives pel motiu que fos, el preu és 

d'uns 250 € o 300 € per placa. La instal·lació dels senyals la realitza la mateixa empresa 

conjuntament amb la brigada municipal del municipi. 

A partir d'aquestes dades, crec que el projecte es podria dur a terme sense problema a 

Alcarràs i més tenint en compte que existeix la possibilitat de dividir el projecte en 

vàries fases. Considero que estem parlant d'una quantitat de diners assumible pel 

municipi i que el projecte beneficiaria de manera molt positiva a la seva població.   

 

7.2.6. Conclusions 

Després del que  hem pogut veure al llarg d'aquest treball, considero que aquest 

projecte de senyalització és un projecte que pot assumir el municipi d'Alcarràs sense 

riscos econòmics i que és, doncs, realitzable.  

Com he dit al començament, les finalitats del projecte responen a motius didàctics, de 

difusió, de creació d'identitat i de fomentar la cohesió social. Es tracta d'intentar 
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aconseguir que la gent s'identifiqui amb el seu patrimoni i que se'l facin seu. És a dir, 

recuperar o reconstruir la nostra identitat a partir de l'entrada en contacte amb allò 

que ens defineix. A més a més, la senyalització del patrimoni realitzaria una funció 

sensibilitzadora.  

El fet de senyalitzar és com una invitació a mirar i la invitació a mirar és perquè hi ha 

alguna cosa a mostrar. Sobre això, Davallon afirma que l'atribució de valor patrimonial 

és indeslligable del gest de mostrar. L'actitud de mostrar coincidirà en les nocions 

modernes de monument i paisatge (Iniesta, 1994). 

D'altra banda, convé deixar clar que darrera un projecte com aquest hi ha una 

important tasca de recerca, de planificació, de gestió i de difusió. Aquesta tasca no és 

fa en dos dies sinó que requereix el seu temps i la tasca realitzada durant aquest 

període de temps ens permetrà veure quin és el camí adient per dur a terme el 

projecte. 

 

7.3. Visita del Departament d'Arqueologia dels Serveis Territorials de 

Cultura 

Un cop aprovat el projecte de senyalització i els llocs a senyalitzar en la seva primera 

fase, ens vam trobar amb un problema. Hi havia dades del Catàleg de Béns a protegir 

de l'Ajuntament que no ens semblaven correctes; principalment el dubte el teníem 

amb les restes de muralla sobre les quals es va construir la nova església al segle XVIII. 

Al catàleg, les restes apareixen catalogades com a "muralla romana del segle II". 

Davant la incertesa sobre la veracitat de la dada i el temor a un possible error alhora 

de redactar els textos per les senyals, vam decidir consultar-ho. 

Així doncs, em vaig ficar en contacte amb el Josep Gallart i la Marta Monjo del 

Departament d'Arqueologia dels Serveis Territorials de Cultura per veure si podien 

assessorar-nos en aquest tema. La Marta Monjo ja havia estat la directora de 

l'excavació de les restes de l'antiga església gòtica de la vila.  El dilluns dia 10 de juny, 

van venir a Alcarràs per observar els panys de muralla que encara romanen a la base 
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de l'església i vam aprofitar també per veure les cambres de l'antic castell que encara 

romanen sota el sòl de l'església. 

La seva conclusió va ser ràpida i taxant. No es tractava pas de les restes d'una muralla 

romana, sinó de les restes de la muralla de l'antic castell medieval possiblement 

aixecada al segle XIV o XV. Pel que fa a les cambres de subsòl de l'església, van 

determinar que dues d'elles havien estat sitges, tot  i que, amb el pas del temps 

haguessin desenvolupat altres funcions. La sala central és la cisterna del castell i els 

dos soterranis que hi ha a banda i banda de la cisterna són les osseres que es devien 

construir en el moment de la construcció de l'església. 

Considero afortunat el fet d'haver consultat a dos experts, ja que ens ha permès evitar 

redactar un text amb informació errònia per incloure als senyals. 

 

7.4. Jornades europees del patrimoni 2012 

Un altra de les tasques que va sorgir durant el període de pràctiques i relacionada amb 

la ruta patrimonial que vaig desenvolupar, va consistir en ajudar a organitzar les 

Jornades Europees de Patrimoni a Alcarràs, que van tenir lloc els dies 27, 29 i 30 de 

setembre. 

La idea era oferir als veïns i veïnes un petit tast de la ruta que vam desenvolupar. No 

vam poder oferir la ruta tal i com la vam dissenyar durant les meves pràctiques, ja que 

aquesta ha estat pensada per dur-la a terme durant l'any 2103 i així disposar d'un 

marge més ampli de temps per poder treballar tots els detalls correctament. El que 

vam fer va ser realitzar el recorregut de gairebé tots els punts de la ruta però durant el 

dia i sense representació teatral. Va ser més aviat una visita guiada en la qual vam 

dividir la gent en tres grups i cadascun d'aquests va començar la ruta per un punt 

diferent. Un dels grups va estar guiat per mi mentre els anava explicant de manera 

amena tot el que anaven veient. La ruta la vam dur a terme el Dissabte 29 de setembre 

a les 11:00 sota el nom "Racons del Patrimoni d'Alcarràs". La ruta va acabar amb una 

xerrada de l'arqueòloga Marta Monjo al Fossar. 
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Per aquestes jornades, vam fer també un díptic on es poden veure els diferents llocs 

que vam visitar i on també apareixen la resta d'activitats d'aquelles jornades40. 

Les Jornades van començar de fet el dijous 27 d'octubre a les 20:00 hores amb una 

conferència a càrrec del professor Joan Busqueta. La xerrada es va centrar en la figura 

de la família Sant Climent i la vida durant la Baixa Edat Mitja a Alcarràs. El lloc escollit 

per a la xerrada fou "El Fossar" Centre d'Interpretació de la Història i la Cultura 

d'Alcarràs (amb altres paraules: l'espai que acull les restes de l'església gòtica de la 

vila). 

El següent acte de les jornades va ser la ruta "Racons del Patrimoni d'Alcarràs" i que ja 

he comentat uns paràgrafs més amunt.  

El tercer i últim acte de les jornades tingué lloc el diumenge 30 de setembre a les 12:00 

al "El Fossar". Aquest acte va consistir en una representació, realitzada per les 

companyies locals de teatre Bao Bap i Remember Company, del conte "Alcarràs i el seu 

Tresor Ocult"41. La idea de realitzar una adaptació i interpretació del conte adreçada 

als més menuts va ser proposada per mi. En aquesta adaptació, una mica lliure, es va 

mirar de buscar la complicitat dels espectadors fent-los participar de la història, per 

exemple, els actor van fer ballar als nens o els feien interactuar entre ells. Aquest 

conte el vaig localitzar al llibre d'Antoni Costa, veí d'Alcarràs, "Monografía de 

Alcarràs" i ens explica a mode de llegenda l'origen del poble d'Alcarràs. 

Per últim, durant tots els dies de les jornades, els veïns van poder gaudir de l'exposició 

fotogràfica "Una mirada al Patrimoni". Aquesta consistia en una mostra de totes les 

fotografies presentades al concurs que portava el mateix nom i on diversos veïns i 

veïnes van presentar fotografies realitzades per ells als béns patrimonials. Uns dies 

abans de les jornades, vaig participar com a jurat per escollir les millors fotografies i el 

premi es va entregar el diumenge 30 de setembre a les 13:00 hores. 

                                                           
40 Podeu veure reproduït el díptic a l'annex 4.  

41 el conte el podem trobar a COSTA, A. (1955), Monografía de Alcarrás, Talleres de la Editorial 
Leridana, Lleida, pp. 27-33. 
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8. Conclusions 

Quan algú parla d’Alcarràs, els més probable és que, l’última cosa que li passi pel cap 

sigui el patrimoni o el llegat històric del poble. Aquest fet es produeix no pas perquè la 

nostra vila no conservi un patrimoni o no tingui un passat històric. Més aviat és tot el 

contrari; tenim un conjunt de béns arquitectònics patrimonials i un passat històric 

important, interessant i emocionant, el qual cal conservar, mostrar i trametre. El 

problema és que fins ara aquests aspectes no s’havien posat en valor. 

Mitjançant la creació d’aquesta ruta, ens proposem començar a canviar això i, 

d’aquesta manera, posar en valor part d’aquest llegat. “Alcarràs Amagat” ens 

permetrà conèixer les restes medievals que romanen a la nostra vila, les quals, 

curiosament, no tenim mai a la vista ja que es troben sempre sota els nostres peus, 

com amagades i temoroses de ser esborrades d’aquella història de la qual formen part. 

A la vegada, la ruta ens ajudarà a descobrir un dels episodis històrics més interessants 

del poble el qual va tenir lloc durant la primera meitat del segle XV, ja al final de l’Edat 

Mitjana. Es tracta d’un episodi ple d’intriga i d’emoció, el qual va suposar pràcticament 

una petita guerra per les terres de Montagut entre dos dels principals poders fàctics 

d’aquella època: el Capítol de Lleida i la família dels Sant Climent, senyors d’Alcarràs i 

exemple de la poderosa burgesia urbana que va sorgir en aquest període de la història 

amb l’ambició de dominar poblacions i territoris. 

Les tasques realitzades durant el meu període de pràctiques a l'Ajuntament d'Alcarràs, 

i més concretament al Departament de Patrimoni, condueixen a això, a dir-li als veïns i 

veïnes d'Alcarràs que si, que tenim un passat que es remunta molt de temps enrere i 

que encara ens queden testimonis d'aquella època. És necessari que la gent conegui 

d'on ve, quines són les seves arrels per motius d'identitat, d'autoestima i a la vegada 

d'estima pel lloc on viuen. 

Durant aquest període he tingut total col·laboració per part de la tècnic de patrimoni 

de l'Ajuntament, Rosa Herguido Fo, amb qui he treballat estretament cosa que ha 

contribuït a enriquir els meus coneixements sobre com portar a la pràctica moltes de 
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les coses que he aprés durant el màster. Una cosa que si he aprés és que una cosa que 

pot semblar molt simple, com la creació d'una "simple" ruta, requereix molta feina. 

Feina de recerca, feina de selecció d'informació a oferir per no saturar al visitant, feina 

de contactar gent o bé per demanar la seva col·laboració o bé per fer consultes a nivell 

de recerca. Feina perquè les coses surtin bé. 

Creiem cegament que un cop es dugui a terme la ruta el proper any 2013, aquesta 

tindrà una bona acollida. Ho vam poder copsar amb la versió de la ruta que varem 

realitzar per les Jornades Europees del Patrimoni del passat setembre. La resposta de 

la gent va ser massiva als tres actes que varem organitzar per aquelles jornades: la 

xerrada del professor Busqueta, la ruta i el conte del Tresor Ocult d'Alcarràs. Fins i tot, 

en el cas de la ruta, a la qual s'havia de confirmar l'assistència prèviament per telèfon, 

vam tenir que dir que no podíem acceptar més inscripcions. Un grup de 100 persones 

es feia molt difícil de dirigir en espais tant petits tot i dividir-los en tres grups. 

Desitgem que això només sigui el començament del despertar de l'interès dels veïns 

d'Alcarràs pel passat i pel patrimoni del nostre municipi. 
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ANNEX 1 
Transcripció del document de venta dels llocs 

d'Alcarràs i Montagut a Tomàs de Santcliment 

(realitzada per Edurne Laurenz Bagué) 
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1248, abril, 26 

 

Guillem de Cardona ven a Tomàs de Santcliment el castell i la vila d’Alcarràs i 

Montagut.  

Signen el document: Guillem de Cardona, Ramon de Serra, Pere de Montoliu, Gombau 

d’Ulugia, Pere de Rabinat, Arnau de Vilalta, Guillem de Montroig. 

 

Signatura autògrafa de Berenguer Bardina notari públic de Lleida. 

 

Notum sit cunctis quod ego Guillemonus de Cardona confiteor et recognosco cum hoc 

presenti instrumento vobis illustri domino Jacobo dei gratia regi aragonum 

maioricarum et valentie comiiti Barcheloni et Urgelli ac domino montisposulari quod 

precibus meis et comoditate mea maxisma dedistis mihi licenciam vendendi Thomasio 

de Sancto clemente perpetua castrum et villam de Alcarraz et de Monte Accuto 

francha et libera cum militibus et aliis hominibus et feminis et cum terminis et 

pertinenciis suis universis et quod absolutistis ídem Thomasio et suis potestatem et ius 

totum quod ibi habebatis que castra predicta tenebam et vobis in feudum ideoque 

cum hoc presenti instromento per me et successiores meos in emenda et 

recompensatione potestatis et dominio et quiuslibet alterius juridiscionis quod et 

quam vos habebatis in dictis castris et villis et pertinentiis suis dono concedo ac trado 

vobis domino regui et successioribus vestris potestatem in castro de Amalda et de 

Amaldanel et terminis et pertinentiis suis universis. Recipiens ea a vobis in presenti in 

feudum ut ea ab hac die in antea qua presens scribitur intrumentum ego et mei 

habeabus et teneabus in feudum semper a vobis et successoribus vestris. De quibus 

castris de Amalda et  de Amaldaned ego et successores mei debimus vobis et 

successoribus vestris semper potestatem irati et paccati quando et quocienscumque a 

vobis vel nunciis vestris requisiti fuerimus aut demandati et iuuabimus vos de guerra 

ispanie et faciembus vobis exercitus et caualcatas et curias et placita que pro dictis 
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castris de Alcarraz et de Monte Accuto vobis faciere tenebamur et faciens vobis 

domino Regi ego dictus Guillemonus de Cardona homagium ore et manibus secundum 

usaticum Barchinone et tactis etiam a me corporaliter sanctis IIIIor evangeliis et 

crucificiere domini juro omnia predicta attendere et conplere. Sic mei dictus adjuvet et 

hoc sancta dei evangelia coram postra.  

Quod est actum VII Kalendas madii anno incarnationis Christi M CC XL octavo. 

Sig (+) num Guillemoni de Cardona jurati qui hoc concedo et firmo firmari que Rogo.  

Sig (+) num fratris Raimundi de Serra preceptorus Monsonis  

Sig (+) num fratris Petri de Monte Olivo 

Sig (+) num Gombaldi de Ulugia 

Sig (+) num Petri de Rabinato 

Sig (+) num Arnaldi de Vilalta militum 

Sig (+) num Guillelmi de Monte Rubeo civis ilerdensis testium 

Berengarius Bardina notarius publicus ilerdensis scripsit hoc et hoc Sig(+)num fecit. 
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ANNEX 2 
Arbre genealògic de la família Santcliment realitzat 

per Manuel Camps i Clemente 
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ANNEX 3 
Llibret per la Fira del Comerç (ACSA) 
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ANNEX 4 
Díptic Jornades Europees de Patrimoni a Alcarràs 

2012 
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ANNEX 5  
Documentació fotogràfica de les Jornades 

Europees de Patrimoni 
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Imatges de la xerrada del Professor Joan Busqueta 
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Imatges de la ruta "Racons del patrimoni d'Alcarràs" 
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Imatge de l'entrega de premis del concurs de fotografia "Una mirada al Patrimoni" 

 

 

Representació del conte per a nens "Alcarràs i el seu Tresor Ocult" 
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ANNEX 6  

Mostres dels panells informatius dels senyals 
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