
El medi natural de seca
ELS SECANS. 
L’aridesa és el paisatge d’Algerri, un entorn natural adaptat a les dures i extremes condicions climàtiques 
del territori interior de Catalunya. Aquesta singularitat s’ha preservat, en bona part, per la parcial intro-
ducció dels regadius moderns, concentrats en un sector de la plana d’Algerri. Els secans, en el seu conjunt, 
mostren una múltiple diversitat de plantes que conviuen amb la fauna de vertebrats i invertebrats pròpia 
d’aquests medis naturals. Destaquen sobretot els ocells que viuen en ambients àrids com el nostre, els 
quals pinten i sonoritzen la duresa del clima. 

L’AIGUA.
En un ambient de secà, l’aigua i la seva gestió, han sigut i són elementals per la supervivència del poble 
d’Algerri. La baixa pluviometria ha condicionat la planificació d’infraestructures per captar, conduir i 
distribuir aigua tant pels habitants com pels camps de conreu. D’aquí la importància de la Font de la 
Figuera, la Font de Baix, la Font de la Plaça, i les diverses fonts naturals distribuïdes pel terme d’Algerri. A 
més, les conques endorreiques o basses naturals jugaven un paper clau a l’hora d’abeurar bestiar o 
nodrir d’aigua algunes parcel•les agràries. 

El riu Noguera Ribagorçana és un important recurs hídric en el seu pas pel terme d’Algerri. Les seves 
aigües són aprofitades per irrigar les parcel•les agràries de la ribera esquerra. 

LA ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ D’AUS (ZEPA).
Algerri és el terme municipal que disposa de major superfície de zona protegida per les aus. Integrat en 
la ZEPA Secans de la Noguera, protegeix especialment aus estepàries catalogades com espècies en risc. 
És doncs una àmplia àrea on es poden explorar les diversitats d’ocells i els seus comportaments. 
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SERVEIS DEL MUNICIPI.
Ajuntament
Oficina de Turisme (Ajuntament)
Consultori mèdic municipal
Escola municipal “Sant Blai” amb 
línia de P1 i P2
Sala de lectura i punt TIC
Local Social
Llar de jubilats “Sant Blai”
Piscines municipals
Parc infantil
Zona esportiva polivalent
Antena de telecomunicacions
Bàscula municipal
Farmàcia
Sala de vetlles

QUÈ VISITAR?
Castell
Trullets
Nostra Senyora de la Purificació
Font de la Plaça
Font de Baix
Ermita de Sant Blai

SERVEIS TURÍSTICS 
D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ. 

Bar Cal Sigle
Bar-Restaurant Parador Algerri
Hostal Terra Ferma
Allotjament Rural “Cal Tonet”
Alberg municipal per Pelegrins 
del Camí de Sant Jaume
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Endinseu-vos en el nostre bonic poble, una joia de la 
natura que apadrina una considerable tradició 
cultural mil·lenària. La natura i la història ens han fet 
gent pròxima i acollidora, oberta a l'entorn i curosa 
amb el nostre patrimoni cultural. Abanderat de la 
Serra Llarga, el municipi mira cap a la Plana de Lleida, 
alhora que dóna la benvinguda al Pre-Pirineu, una 
suggeridora combinació orogràfica i cromàtica que us 
invitem a visitar!

Benvinguts a Algerri! 

L’HERÈNCIA MONUMENTAL.

ELS TRULLETS. 
La primera notícia històrica és del 
segle XVII, extreta del Capbreu 
del monestir de Poblet. Aquestes 
construccions s’utilitzaven per 
emmagatzemar vi, un líquid força 
preuat en aquest territori. Els 
Trullets consten de dues parts, la 
cisterna excavada a la roca de 
guix, i la sortida de vi coberta 
amb volta de pedra i calç. S’ubiquen tant al camí de la Garriga com al 
del Cementiri, dos espais que indiquen com s’aprofitava la Serra 
Llarga per edificar infraestructures de suport, i l’ús dels camins pel 
transport. 

L’ESGLÉSIA DE NOSTRA SENYORA 
DE LA PURIFICACIÓ. 
Edificada el 1772, la seva construc-
ció substitueix el vell edifici romà-
nic. Bell edifici religiós d’estil 
barroc, del qual sobresurt la seva 
majestuosa façana presidida per 
la Purificació. 

LA FONT DE BAIX. 
Font monumental construïda en el 
segle XVIII en conjunció amb l’am-
pliació del poble vers el Raval 
(Arrabal) i el Portal. D’estil barroc, 
recull l’aigua de la Font del Tossal 
per destinar-la a rentar llana, 
abeurar bestiar i regar horts.

L’ESGLÉSIA DE SANT URBÀ DE LA FIGUERA. 
D’inicial factura romànica, en els seus murs es constaten la diversitat 
de fases constructives, com la darrera, la barroca, ben visible en la 
porta i el campanar. 
El Castell. Presidint el capdamunt del turó, la fortalesa arxiva la 
història d’Algerri en forma d’elements materials com la ceràmica, 
murs, i material orgànic. 

ELS PONTS. 
Per accedir i arribar a Algerri calia passar diversos barrancs profunds. 
Per això es construïren ponts de pedra en el barranc de les Savines i 
en el camí de Castelló. 

LES TRADICIONS D’UNA COMUNITAT RURAL.

Les tradicions són una de les ànimes d’un poble. Algerri, en el trans-
curs de l’any, celebra diverses tradicions, moltes d’elles relacionades 
amb festes religioses, però d’altres són d’origen profà. De les més 
visuals sobresurt la festivitat del Corpus amb les catifes que decoren 
els carrers del poble, o l’arribada dels 3 Reis Mags d’Orient. Les tradi-
cions profanes més concorregudes són les festes majors, sobretot la 
d’estiu, el Carnaval, i Sant Joan. Val a dir, però, que d’aquestes darre-
res cal remarcar-ne el seu vincle religiós.

ELS NOSTRES PLATS A TAULA.

La gastronomia és l’acte final d’una 
llarga i curosa obra d’elaboració dels 
aliments cultivables en un territori. En 
el cas d’Algerri, tractant-se d’un poble 
ubicat en una àrea de secà, la produc-
ció d’aliments es concreta als horts 
pròxims als pobles, a les propietats 
d’oliveres, ametllers, vinyes i camps de 
cereals, i a la caça d’animals. Per això, 
la importància de les hortalisses i 
animals, en plats típics com la cassola 
de tros, la coca amb recapte, el cara-
gols cuinats en mil i una receptes, els 
panadons de Setmana Santa o les 
senzilles sopes escaldades o bullides. 

VEUS I PARAULES.

La gent d’Algerri emmagatzema un ric 
vocabulari propi del territori on vivim. 
Aquest ric patrimoni ha passat de pares a 
fills ininterrompudament, el qual fa que 
aquesta herència resti protegida de l’oblit 
del temps. Similarment, en el terme muni-
cipal existeixen múltiples topònims de 
partides, els quals tenen molta relació 
amb el cultiu que s’hi conreava, amb els 
animals que hi predominaven, amb devo-
ció vers un sant o santa, o antropònims 
relacionats amb importants famílies.

Patrimoni cultural
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