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Salutació
Benvinguts veïns i veïnes.

Com fa més d’un segle, quan s’arriba a les acaballes 
del mes de febrer, s’acosta una de les festivitats 
més estimades pels veïns i veïnes d’Almacelles… 
És l’hora de fer festa grossa amb la nostra Festa 
de l’Aigua, l’únic referent al territori d’homenatge, de 
gratitud i de record a aquella obra faraònica que va 
ser el Canal d’Aragó i Catalunya, quan un 2 de març 
de 1910, no només ens va portar l’aigua a uns erms 
i a una població assedegada i pobra, sinó que ens 
va portar el progrés, el futur i la idiosincràcia de la 
nostra vila, una de les més dinàmiques i actives de 
la demarcació de Lleida.

A dia d’avui, més d’un segle després d’aquella 
efemèride, tornem a tenir l’aigua com aquell 
element indispensable que dóna la vida allà on hi 
és. Un element del què hem de tenir cura, tant en el 
moment d’emprar-la, com en el de la seva gestió i 
usos. Estem en l’inici d’un canvi climàtic que s’està 
evidenciant any rere any com a irreversible i que, de 
no posar-hi fre en moltes de les polítiques que estem 
duent a terme en els països més desenvolupats, 
acabarem patint les conseqüències arreu del 
planeta. De fet, ara mateix la comunitat científica 
ja està evidenciant tot el que fins no fa gaire no 
deixaven de ser simples hipòtesi de treball. L’aigua 
és un d’aquests recursos bàsics i essencials on més 
s’hi reflecteix aquest canvi climàtic. Malbaratar-lo 
només farà que s’agreugi el nostre medi ambient 
més immediat, ja de per si força afectat. Des de 
l’Ajuntament, moltes són les actuacions –algunes 
de més ambicioses, altres de més senzilles–
encaminades cap a l’estalvi d’aigua, cap al millor ús 
que se’n faci, cap a la salvaguarda d’espais naturals 
i també, inevitablement, a evitar possibles danys 
que aquest canvi climàtic ens pugui afectar en un 
futur més o menys immediat. Així, estem treballant 
en la separació d’aigües pluvials de les residuals en 
la urbanització dels nous carrers; s’estan projectant 
basses de laminació que, d’una banda regulin el 
cabal de les aigües de reg en episodis de grans 
xàfecs evitant inundacions al centre urbà i en 
algunes finques del terme, i de l’altra siguin nous 
hàbitats d’espècies autòctones ja desaparescudes. 
També es treballa en incrementar les zones verdes 
del municipi amb espècies autòctones que no 
requereixin tanta aigua o intentar fer actuacions per 
promoure l’estalvi d’aquesta. Com veieu, l’aigua, el 

gran eix vertebrador de l’Almacelles de l’any 1910, 
encara ho continua essent avui en dia, però sota 
uns paràmetres completament diferents.

Ja centrats en l’aspecte més festiu, no puc més 
que aconsellar que gaudiu de tots i cadascun dels 
actes programats i que, de ben segur, en trobareu 
per a tots els gustos i públics. Des dels actes més 
tradicionals, com la Missa cantada amb ofrenes 
del dia 2 de març, la Desfilada de Carrosses i 
Comparses, la cercavila, el concurs de Pintura 
Ràpida i el de Colles Sardanistes o la gala de 
l’Almacellenc/a de l’any, que ja comença a ser tota 
una referència. També destaca l’aspecte esportiu 
i associatiu, el musical amb tot tipus de concerts 
i estils, el cultural amb un ample ventall d’oferta 
d’animació –sigui infantil com per a adults–, i un llarg 
etcètera… En aquest punt voldria fer avinent el meu 
sentit agraïment a les regidories implicades, a les 
entitats i particulars que fan possible l’organització 
i l’èxit dels actes programats. Sense ells i la seva 
implicació no seria possible una festa tan rodona 
com la Festa de l’Aigua.

Per acabar, una especial salutació als nostres veïns 
i veïnes de Seròs, poble convidat d’enguany i que 
també ho són arran de la construcció i reg del seu 
terme amb el Canal d’Aragó i Catalunya. Sigueu 
doncs benvinguts a Almacelles.

No em resta més que desitjar-vos, en el meu nom 
i en el de tota la Corporació que represento, una 
molt feliç Festa de l’Aigua i que gaudiu al màxim en 
aquesta edició de 2020.

 

Josep Ibarz Gilart
Alcalde d’Almacelles, per servir-vos
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A les 12 del migdia
Al cinema del Centre cultural, passi de la pel·licula d’animació Angry Birds 2. Gratuït.

A les 10 del vespre
A la Sala ARCA, el grup de teatre de la Penya Fragatina GÉNESIS, presenta l’obra “UN 
MALENTÈS” de Dario Fo (adaptació).

DIVENDRES, 28 de febrer 

           A les 12 del migdia
Com no podia ser d’una altra manera, el toc de campanes i repic general ens indica que ja han 
començat els dies de festa grossa i la Festa de l’Aigua comença a prendre cos! 

          A les 8 del vespre
A la Sala d’Actes del Museu, quarta edició de l’entrega del guardó Almacellenc/a de l’any 
2019, amb la presència dels finalistes i autoritats.

 A 2/4 de 7 de la tarda
I ara toca anar a la plaça de la Vila. Allí ens espera la cercavila amb els capgrossos, els gegants en 
Melcior i n’Eulàlia i l’espectacle “De circ”, que ens portarà el grup d’animació SAC ESPECTACLES.

Recordeu que, enguany, la cercavila sortirà dels Porxos i anirà pel carrer d’Albert Lleó, Sant Jaume, 
Batlle Pere Simó i carrer Major fins tornar a la plaça de la Vila, on continuarà l’espectacle.

Després de la cercavila, el grup d’animació SAC ESPECTACLES, continuarà la gresca i el bon ambient a 
la plaça de la Vila.

A les 6 de la tarda
Tothom cap a la plaça del 2 de Març! Una espectacular traca dolça farà que grans i petits s’ho 
passin d’allò més bé.
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A continuació, continua la bona música. En aquest cas, amb una sessió de 
DJ’s i DJ Bleizy en directe per a tots els seus incondicionals.

A les 4 de la tarda
Al pavelló municipal, interessant encontre de futbol sala entre CFS Almacelles Cafeteria 
Europa vs Sant Julià d’Andorra CE (categoria infantil).

A  2/4 d’1 de la matinada
A la Sala Polivalent, gran concert de la banda Itaca Band. Itaca Band és un grup de música 
de Montcada i Reixac. Les seves cançons barregen l’ska amb el reggae, la música llatina i el 
punk. Després de l’èxit aconseguit amb Temerario, Itaca Band podria haver triat fer un disc 
continuïsta, una decisió conservadora que no va amb les maneres de la banda. Volien apostar 
per renéixer, no per necessitat sinó per convicció. No volien fer el mateix disc un altre cop.
Explosiva (Halley Records) és una història d’amor i guerra, de passat i futur. És la convulsió de 
viure, creure’s invencible, crear, començar de nou mil cops, fer-se gran. El nou treball d’Itaca 
Band desplega un discurs musical volgudament heterogeni. 

A les 2/4 de 9 del matí
Tradicional recorregut de caça, organitzat per l’Associació de Caçadors d’Almacelles i patrocinat 
per l’Ajuntament d’Almacelles, que tindrà lloc a la partida de l’Era del Comte (prop del camí de 
Ventafarines) i que comptarà amb un esmorzar per a tots els assistents.

              A 3/4 d’1 del migdia
Al pavelló municipal, interessant encontre de futbol sala entre CFS Almacelles Arquitectura Bosch 
Novell  vs Ponent Futsal Alcarràs (categoria aleví).

     Durant el matí
Al Camp d’Esports Municipal, interessants encontres de futbol entre les diferents categories 
de l’escola de l’EFAC (categoria benjamí B i infantil A)..

                A les 9 del matí
Tirada de petanca a les pistes de la Llar del Jubilat. Un bon esmorzar per a tots els 
participants us donarà forces i energies per jugar i animar als vostres.

 DISSABTE, 29 de febrer
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DIUMENGE, 1 de març

  

 

A 2/4 de 8 del vespre
A la sala polivalent, sessió de ball de tarda-nit amb l’orquestra LA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL.  

           A les 8 del matí
XXVIè. Concurs de Pintura Ràpida “Vila d’Almacelles”. Les obres participants les podreu 
contemplar durant el diumenge per la tarda, de les 16 a les 20 hores i fins el divendres 13 de 
març, a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”. 

              A  2/4 de 6 de la tarda 
Gran concert a la Sala Polivalent a càrrec de l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL. 

             A partir de les 3 de la matinada
A la sala polivalent, nova sessió de DJ’s amb DJ Adrià Ortega i DJ Nar6Sound. 
 

     A 2/4 de 6 de la tarda
A la sala ARCA, espectacle infantil “TOTS FEM MÀGIA: Convertiré als nens en mags …. I als adults 
en nens” amb el MAG XEMA. 

                A 2/4 de 6 de la tarda
Al pavelló municipal, interessant encontre de futbol sala entre Agroserveis Almacelles vs 
Borges FS (categoria senior femení).

  A les 5 de la tarda
Al Camp d’Esports Municipal, interessant encontre de futbol de l’escola de l’EFAC (categoria 
cadet A).

A la 1 de la matinada
A la Sala Polivalent,  PLAY THE GAME – TRIBUTE to QUEEN. Una de les bandes tributs a 
Queen amb millor crítica a Europa, que es fixa més en com sona i com s’escolta que en la 
imatge. 
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             A 2/4 de 8 de la tarda
Al pavelló municipal, interessant encontre de bàsket entre CB Almacelles vs Manipulats 
Escribà CB Bellpuig (categoria sènior masculí B).

          
             A les 9 del matí 
Gran tirada de bitlles a les pistes habilitades a l’esplanada de davant la Llar del Jubilat, 
entre els equips d’Almacelles i gran part dels municipis del Segrià. S’obsequiarà a tots els 
participants amb un esmorzar de campanya.

      
                   A les 5 de la tarda
65a. edició de la tradicional Desfilada de Carrosses i 8è. Concurs de Comparses de la 
Festa de l’Aigua per les Rambles d’Almacelles. 

Ens acompanyaran, a més de la vintena de carrosses locals i forànies, els Grallers de l’Arca, 
batucada BATZAC d’Almacelles, la Banda de Tambores de Azanuy, la Banda de Tambores de 
Tamarit de Llitera, un grup de vehicles tot terreny participants en la matinal 4x4 i altres 
grups d’animació. Tot un espectacle de ritme, color i molta animació per a tothom.

  A 2/4 de 8 de la tarda
Ball de tarda-nit i entrega dels premis de la 65a. edició de la Desfilada de Carrosses 
i del 8è Concurs de Comparses a la Sala Polivalent, amb l’actuació de l’Orquestra La 
Chatta.

      
                     A les 9 del matí 
Si tens un cotxe 4x4 i t’agraden les emocions fortes, vine a gaudir de la pròxima edició de la 
Matinal 4x4 al Circuit de la Mina d’Almacelles. A les 9 del matí esmorzar popular, seguit d’una 
exhibició de cotxes tot terreny i circuit obert per als assistents més valents que el vulguin 
provar.

  A les 12 del migdia
XXXXè Concurs  Nacional de Colles Sardanistes. A la plaça de la Vila i amb el bon 
ofici dels músics de la Cobla Jovenívola d’Agramunt, que ens acompanyarà un any 
més a un dels concursos sardanistes de referència al nostre país. En cas de mal temps, 
l’acte es traslladaria a la Sala Polivalent.

           A les 4 de la tarda
Al pavelló municipal, interessant encontre de bàsket entre CB Almacelles vs Asesoría 
América B Club CB Binéfar (categoria cadet masculí).

          A partir de 2/4 de 12 de la nit
                                         A la sala ARCA, sessió de DJ amb DJ MAAX
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             A les 12 del migdia
A la sala ARCA, l’espectacle per a totes les edats “Cómicos de la Legua” a càrrec de la companyia 
Titiriteros de Binéfar. Espectacle de titelles i música en viu. Tres gitanos transhumants, còmics 
de fortuna, van i venen de poble en poble amb la seva guitarra i el seu teatret, recitant, cantant i 
exhibint titelles per buscar-se la vida.

DILLUNS, 2 de març

  A 2/4 de 7 del vespre
A la Sala Polivalent, espectacle “El Rei del Pop: Michael Jackson” a càrrec d’Ares 
Dance Studio d’Alcarràs. Dues hores de música, ball i show que vol ser un homenatge 
al Rei del Pop, amb un espectacle vibrant i amb moltes sorpreses que us deixaran 
bocabadats.

    
  

                               A les 11 del matí
Missa Major cantada a l’església parroquial de la Mercè d’Almacelles. L’acte solemne per 
excelència que comptarà amb la Coral Veus Unides, autoritats locals, pubilles, hereus i una 
representació de pagesos i pageses de tombants de segle, vestits a l’estil dels almacellencs 
que van veure baixar l’aigua pel Canal per primer cop. 

              Durant tot el dia
Recordeu que avui podreu gaudir de les atraccions i firetes a 1,5 euros.1,5 €

NOTES:
La Comissió es reserva el dret d’alterar, modificar o suprimir qualsevol acte.
Les Firetes estaran situades al lloc de costum.
Les botigues restaran tancades el dia 2 de març tot el dia.
El dilluns, 2 de març, hi haurà preus especials de les Firetes a 1,5 euro.

AVISOS
Aquesta Festa de l’Aigua la podreu seguir, com ja va essent habitual, a través de l’emissió en TDT de TV-ALMACELLES pel canal 40.
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Els pobles del Canal d’Aragó i Catalunya
Salutació de l’alcalde de Seròs
Poden ser molts els punts en comú que podem trobar entre les poblacions d’Almacelles i Seròs, però en 
aquesta festa vostra, la Festa de l’Aigua, ens sentim especialment identificats.
Seròs està situat estratègicament enmig de el Baix Segre, regat en part pel riu Segre i pel Canal d’Aragó i 
Catalunya.  La presència d’aigua ha fet també especialment fèrtil la nostra terra, regada per sèquies que cada 
vegada la porten més lluny de la llera.

Que l’aigua és la força motriu de tota la naturalesa podem donar especialment fe pobles com els nostres, 
on el creixement econòmic i social no hagués estat possible sense ella.  L’evolució en sectors bàsics com 
l’agricultura fa que avui dia siguem un referent en el nostre territori, malauradament l’agricultura esta 
passant per un moment difícil i això fa que el nostres pobles i el nostre territori se’n resenteixi.

Així doncs, els Serossans ens sentim molt agraïts a la vila d’Almacelles per la seva acollida i la seva germanor. 

És un orgull formar part de la vostra festa.  En nom de totes les serossanes i serossans, us desitjo molt bona 
Festa de l’Aigua 2020.

Josep Antoni Romia 
Alcalde de la Vila de Seròs

Enguany,  Seròs

Casal Palau dels Marquesos d’Aitona de Seròs 
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Història
Les favorables condicions d’habitabilitat d’aquest enclavament del Baix Segre 
han fet que des de molt antic l’home ocupés aquestes terres per a viure-hi. Els 
seus testimonis es remunten al començament de l’edat del Bronze i poc a poc 
el nombre d’assentaments ha anat augmentant fins arribar a ser una de les 
zones de Catalunya més rica en restes arqueològiques. En el terme municipal 
de Seròs podem destacar les necròpolis dels camps d’urnes de Roques de 
Sant Formatge i Pedròs i el poblat i església paleocristiana i visigòtica del 
Bovalar. Al centre de la població destaca l’església parroquial de Santa Maria, 
construïda l’any 1745 i el Palau dels Montcada, desprès de Medinaceli; 
actualment molt degradat. A la sortida de la població, a 2 km en direcció a 
la Granja d’Escarp hi ha la casa trinitària d’Avinganya (s. XIII-XIX), primera 
casa trinitària de la Península Ibèrica i actual seu del Centre d’Arqueologia 

Per ubicar Seròs i la seva àrea d’influència caldria tenir ben present el tram 
final del riu Segre. Aquest, en el seu curs inferior travessa del nord-est al 
sud-oest tot el Pla de Lleida però a partir d’Alcarràs entra en una vall cada 
cop més estreta fins arribar a trobar-se amb el Cinca davant de la Granja 
d’Escarp. Aquests vint quilòmetres de recorregut encaixat entre tossals i 
serres als dos costats són allò que podem denominar com Baix Segre. Soses 
i Torres de Segre esdevenen la porta d’aquesta important via de comunicació 
natural que permet des de l’Ebre pujar al Pirineu. La presència de l’aigua del 
riu ha fet també especialment fèrtil aquesta terra, regada per sèquies que 
cada cop la portent més lluny de la llera. Els recursos naturals agropecuaris 
es complementen amb el potencial miner de Montmeneu, el cim culminant 
del Segrià amb 494,9 metres. 

Població: 1.922 hab. (2019)
Superfície: 85,8 Km3
Altitud: 103 m snm

de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida 
La vila pertangué a la corona fins el 1212. A partir d’aquell any fou cedida 
a Constança d’Aragó, filla del rei Pere I, en casar-se amb el senescal Guillem 
Ramon de Montcada, donació confirmada el 1233 pel rei Jaume I, a partir 
d’aquests moments queda vinculada a la baronia d’Aitona dels Montcada, 
els quals a partir de 1722 es fusionaran amb els ducs de Medinaceli. 

Principals llocs d’interès
La casa trinitària d’Avinganya 
Es troba a 2 km al sud-oest de la vila de Seròs. Fou una torre agropecuària 

Situació geogràfica

Seròs
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construïda entre els segles XI i XII. Després passaria a ser un monestir 
trinitari que estaria en ús entre els segles XIII i XIX. El conjunt monàstic 
d’Avinganya té dues parts ben diferenciades, tant funcionalment com 
estilísticament. Per un costat, tenim l’àrea religiosa, formada pel temple i el 
campanar. La seva cronologia va des dels inicis del convent, al segle XIII, fins 
a la darrera etapa, segles XVII-XVIII, passant per la part més monumental del 
segle XV, que és del més pur estil gòtic. Per l’altre, tenim l’àrea residencial de 
la comunitat religiosa, formada pel claustre i les edificacions que l’envolten 
per l’est, el sud i l’oest; amb una cronologia dels segles XVII-XVIII, a excepció 
de la zona oriental del claustre, on hi ha encara en peu un parament gòtic 
i probablement les restes de la primera torre islàmica. Des de l’inici de la 
recuperació d’Avinganya i de la investigació arqueològica l’any 1986 fins al 
moment, s’ha intervingut a l’interior del temple, a l’interior del campanar, 
a les ales nord i oest del claustre, a la planta semisoterrada i al primer pis 
de l’edifici residencial del costat oest, a la possible torre islàmica que es 
troba a l’est del conjunt monacal, a l’edifici del sector meridional de la zona 
residencial, al sud del recinte claustral i al costat NE del monestir a l’exterior 
del conjunt.

L’església de Santa Maria
Fou constituïda entre els anys 1743-1745, amb un estil típicament de 
l’època, posteriorment i com a conseqüència de la Guerra Civil, es van cremar 
i destruir a la plaça les imatges, els altars, un valuós òrgan d’estany, el Sant 
Crist d’Avinganya i la imatge del Sant Àngel.

El Montmeneu
El tossal de Montmaneu és el sostre del Segrià, amb una altura de 494 m. 
Les vistes abasten el pla de Lleida, la serra de Picarda, el Segre i les terres 
de Mequinensa i la franja de ponent separades per l’Ebre. Des de la vila de 

Seròs surten diversos itineraris per accedir-hi, ja sigui amb BTT, cotxe 4x4 
o bé a peu. Aquests itineraris estan indicats en cartells anunciatius dins del 
municipi, i també durant el recorregut hi ha senyalitzacions.

Les Roques de Sant Formatge
Necròpoli tumular del bronze final-camps d’urnes. 1000-650 aC. Poblat ibèric. 
Segles IV-III aC. Trinxeres de la guerra. 1938. El primer jaciment localitzat per 
Pita Mercé l’any 1943 a la zona de les Roques de Sant Formatge fou el poblat 
ibèric. L’any 1963, amb motiu de la construcció d’un camí, es va descobrir una 
necròpoli d’incineració de l’edat del bronze final. La necròpoli és el jaciment 
més representatiu del conjunt de les Roques de Sant Formatge i esdevé el 
primer cementiri d’incineració documentat a les terres sud-occidentals 
catalanes amb petits túmuls cobrint les urnes que contenien les cendres i 
l’aixovar del difunt.

El Bovalar
El jaciment del Bovalar, o Bobalà, es troba situat a 2 km a l’est de la vila de 
Seròs. És d’època paleocristiana i visigòtica (segles IV-VIII). L’església és de 
planta basilical amb un presbiteri pla, orientada a llevant. Les parets eren de 
tàpia sobre basaments de pedra i amb pilars equidistants de pedra i coberta 
a doble vessant de teula. Té dues portes d’accés: una, al nord i, l’altra, al sud. 
La porta meridional comunica amb el poblat, on hi hauria una petita plaça. A la 
paret oposada, una altra porta comunica amb un grup de cambres funeràries, 
probablement mausoleus de personatges importants. L’església està 
dividida en dues zones desiguals i de diferent ús litúrgic; la part de llevant 
és el temple i a la part occidental, separada de la resta, hi havia l’àmbit on se 
situava el baptisteri d’immersió, que anava cobert per un baldaquí sostingut 
per arcs de ferradura, el qual es pot veure parcialment reconstruït a la Sala 
d’Arqueologia de l’IEI, conjuntament amb els materials més representatius i 
alguns dels sarcòfags. 

Jaciment de les Roques de Sant Formatge


