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JUSTIFICACIÓ 

 
Primer de tot, justifica aquesta proposta d’agermanament el contingut de l’acord de la Junta de 
Govern Local de 8 de setembre de 2022, per unanimitat, la proposta d’agermanament per raó de 
cultura, i característiques similars prenent com a referent que les dues poblacions tenen en comú 
un arbre centenari de gran rellevància i neix la voluntat de promoure la conservació i difusió dels 
arbres centenaris més enllà de les nostres poblacions. 

 
L’objectiu de l’agermanament és aprofundir en les relacions entre els dos municipis i col·laborar 
en termes d’interès comú, especialment econòmics, turístics, culturals i de medi ambient. Les 
relacions entre Miralcamp i Tepeji del Río haurien de ser constants i fluides. El fet de compartir un 
arbre centenari protegit i tenir llaços comuns històrics, ha de facilitar els contactes.  
 
L’agermanament entre municipis és una institució l’origen de la qual es remunta a l’Edat Mitjana, 
utilitzada per, superant els exclusivismes locals, unir esforços amb l’objectiu de gestionar 
interessos i assumptes comuns. 
 
En l’actualitat, és una institució en auge, mitjançant la qual es promouen relacions de cooperació 
entre municipis i la seva pràctica ve afavorida per la Unió Europea per tal de potenciar l’amistat, 
el coneixement i la cooperació entre els pobles d’Europa i més enllà de les nostre fronteres.  
 
Segons Manteca Valdelande, “té la consideració jurídica-administrativa d’agermanament entre 
municipis qualsevol acord, adoptat lliurement per dos o més corporacions municipals, d’establir 
entre elles lligams de relació i amistat permanentment, en ordre a un millor coneixement entre 
ambdues, així com a un intercanvi d’experiències i mútua cooperació”, amb vocació de 
permanència i periodicitat, i que afecta tant a les relacions inter-institucionals com a tota la 
col·lectivitat municipal. 
 
A Catalunya hi ha prop de 200 ciutats i pobles agermanats amb altres municipis. Molts d’ells són 
de caràcter cooperatiu i solidari. Els agermanaments suposen compartir valors  i recursos entre les 
poblacions de dos municipis, els quals ajuden a crear uns vincles sòlids basats en el respecte i el 
coneixement mutu. A partir d’ells, cada comunitat municipal s’enriqueix de l’altre, aprèn altres 
expressions cultures, altres maneres de viure, d’organitzar-se, d’idiosincràsies diverses..., sempre 
amb l’objecte d’avançar cap a societats més justes. 
 
Ciutats i pobles catalans de les nostres característiques estan agermanats, sovint amb municipis 
llatinoamericans. Miralcamp no està agermanada amb  cap municipi, però comparteix una història 
igual a la del poble de Tepeji del Río de Ocampo del Estado de Hidalgo de Mèxic.  
 
L’agermanament ha de suposar un marc estable de cooperació amb una vocació de continuïtat en 
el temps, i en cap cas pot reduir-se a un caràcter protocol·lari o simbòlic, sinó que ha de projectar-
se en tots els àmbits: econòmic, social, cultural... En definitiva, tindrem dos objectius: aportar el 
nostre granet de sorra en promocionar la cultura catalana a Mèxic i la cultura del poble de Tepeji 
del Río de Ocampo al nostre país. 
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FONAMENTS HISTÒRICS  
 
L’alzinera del Quelàs. Els anys i l’enclavament on està situada l’han fet única i especial en la nostra 
comarca del Pla d’Urgell. Una alzina amb nom propi, amalgamada d’història, llegenda i tradició i 
reconeguda com l'ésser més vell de tota la comarca, segons va publicar el diari El Segre, en el 
suplement comarcal “El Pla” de l’any 1994. 

Situada al cim d’un turó, on es divisa pràcticament tot el pla.  Es troba a pocs quilòmetres de 
Miralcamp, a prop de la Font del Tord i al capdamunt de l’embassament de la bòbila. Just al seu costat 
passa la carrerada, via antiga de comunicació pels vianants de ferradura que feien la ruta Barcelona, 
Saragossa, Madrid. 

Les seves característiques principals són: 

La volta de canó mesura 4,6 m de circumferència a 1,30 m de terra. A uns 50 cm de terra el tronc 
principal es divideix en tres branques de 2,35 m de perímetre cadascuna. La capçada aconsegueix els 
24 m. L’alçada assoleix els 16 m i tot el voltant de l’arbre fa aproximadament uns 120 m.  

Les alzines tenen un creixement molt lent. Segons els tècnics, poden créixer uns 2 mil·límetres de radi 
a l’any en circumstàncies favorables i suspendre el seu creixement en èpoques adverses. L’edat d’una 
alzina és bastant difícil de determinar. Així doncs, tenint en compte les anteriors 
consideracions, l’alzinera del Quelàs pot tenir uns 700 anys, per tant la converteix en l’arbre més vell 
de tota la demarcació. 

Podem dir amb certesa que la seva ombra sempre ha estat apreciada per ramaders i transeünts que 
feien en ella parada obligatòria per descansar dels llargs trajectes fets a lloms de mules i caval ls. Segons 
ens contaven els nostres avantpassats, als voltants de l’any 1800, sota el seu recer hi reposà l’heroïna 
Agustina d’Aragó, en un dels seus viatges des de Fulleda (població natal dels seus pares) a Saragossa 
on vivien els seus avis. També es creu que Pere el Cerimoniós hi va fer parada en un dels seus trajectes 
a Poblet, monestir que també connecta amb aquest camí. 

Tot i la seva ferma, majestuosa i viva presència, és més petita del que hauria de ser, doncs s’hi veuen 
branques grosses trencades pel vent i per alguns llenyataires furtius. En el seu temps de més 
esplendor, a la seva ombra, havia arribat a protegir del sol abrasador, fins a tres ramats de bestiar. Ha 
sobreviscut a moltes situacions de perill, com va passar el segle XVIII, que hi va hav er una ordre que 
manava tallar tots els arbres dels camins reials i carrerades per lluitar contra els bandolers.  

Ella, ha estat testimoni privilegiat en generacions passades i presents d’un continu de successos; de 
vegades tristos com guerres, pestes, misèria... i d’altres vegades alegres, com les festes de final de 
collita on es menjava la típica cassola de tros, la celebració del dilluns de Pasqua on hi anaven a menjar 
la mona i el festeig d’esdeveniments familiars. 

L'any 2015 va viure un dels episodis més crítics. La Caparreta semblava que posaria fi a la vida de la 
centenària alzina. Va ser aleshores quan, els veïns i l'ajuntament de Miralcamp impulsats per Dolors 
Sans Piró, es van mobilitzar per tal que el propietari la cedís al poble i fos declarada patrimoni 
municipal i així poder donar-li els tractaments necessaris per recuperar-se. 

Aconseguit això, l’any 2016, va ser declarada ARBRE D’INTERÈS LOCAL, i des d’aleshores no sols es té 
cura dels tractaments adequats necessaris que assumeix l’Ajuntament, sinó també de tenir en bon 
estat tot el seu entorn, fent-la accessible i acollidora a tots els visitants i tpt això és possible gràcies  
ala dedicació desinteressada del Xavier Soberà Torres. 
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 Més el nostre anhel no acaba aquí, desitjaríem que fos inclosa en la llista d'arbres monumentals de 
Catalunya. Estem convençuts que s’ho mereix!  

Aquest any 2021, el diari digital Territoris.cat, el Diari Ara de les terres de Lleida i la revista La Mira de 
Barcelona  s'han fet ressò de la seva història, publicant respectius articles sobre ella. 
Marina Pallàs i Barta, redactora de territoris.cat, la va anomenar afablement: "L'etern gegant" i 
l'Anna Alfaro Lucas, redactora de lamira.cat, la va qualificar de: "L'Alzinera que hipnotitza". Sempre ha 
estat visitada per gent de la comarca, però des d’aleshores ençà ha suscitat l'interès de moltes 
persones de més enllà del territori. 

Desitgem que pugui continuar arrelada al nostre Pla d’Urgell, durant moltes generacions més i que 
segueixi aixoplugant a tots els vianants de bona voluntat, que s’acostin a ella amb respecte. 

 “L‘Alzinera del Quelàs” és una supervivent, mereixedora de recuperar l'esplendor d’anys passats i tant 
de bo mai més la mà o la desídia de l’home, la torni a castigar.  

Gràcies a la iniciativa de la poetessa i rapsoda, Dolors Sans Piró que amb el suport de tota la família, 
va mobilitzar tots els mitjans al seu abast i la seva tasca no sols va fer despertar la consciència dels 
miralcampins i miralcampines, més propers sinó que també va traspassar els mars i va arribar en 
concret a Tepeji, on una ànima sensible com la Dolors també estava intentant de rescatar un arbre 
peculiar. Aquest encontre virtual entre la Dolors i la Guadalupe va ser l’embrió de tot aquest projecte. 
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L’arbre árbol-buzón de Tepeji del Río, neix arran del transport de la correspondència que arribava 
d’Europa amb destí a diversos pobles de les “Amèriques espanyoles”. Els paquets descarregats en el 
port de Veracruz eren traslladats en carruatges fins a la ciutat de Mèxic, i des d’allí continuaven pel 
“Camino Real de Tierra Adentro” també anomenat “Camino de la Plata”, arribant a punts entremitjos 
com Tepexi del Río. 
Des de 1791, “segons Decret del Virrei Juan Vicente Güemes y Pacheco, s’havia instaurat un pla en 
què es consignaven els dies i les hores en què havien de sortir i entrar en les caixes del virregnat, els 
correus de les següents carreres i transversals: Carreta de Tierra Adentro, de Mèxic a Durango i 
viceversa”. 
 
Si bé, no se sap quan es va implementar el sistema oficial de correus a la regió tepejana, ja que la 
recepció i trasllat de correspondència van dependre del govern de la Nueva España fins a finals del 
segle XVIII. No hi ha dubte que l’oficina de Correus de Tepeji del Río, subordinada al servei postal del 
Mèxic Independent, va quedar instal·lada por després de la lluita llibertària com demostren diversos 
documents. Al quedar instituït el “Servicio Postal Urbano” entre 1857-67, necessàriament es va haver 
de crear una nova oficina, tot i que no hi ha evidència de la ubicació. 
 
A començaments del segle XX, la gran demanda del servei va influir perquè s’expandís la xarxa de 
repartiment “en proporció d’un carter per cada set mil habitants o fracció d’aquesta xifra. (Mata, 1884: 
414). 
Respecte a les bústies, les Ordenances de Correus de 1762 havien establert que “serien col·locats en 
tots els fillols i veredes de les diferents rutes postals novohispanes”.  
El Reglament del Codi Postal Mexicà creat en 1883 (cent vint-i-un anys després de l’ordenança 
novohispana), amb vigència de 1884, especifica en el seu Capítol XVI, art. 338 , “Se permite al 
administrador general col·locar buzones en la calle para facilitar a los usuarios, el depósito de 
correspondència”. 
Gairebé conclosa la segona dècada del segle XX -a més del servei prestat en l’oficina administrativa de 
Tepeji-, es van col·locar tres bústies de Servei Urbà; la primera fou instal·lada en el centre del poble; 
les altres, en els barris més populars: Tlaxinacalpan i “Las Guerras”. 
 
 
Segons l’art. 333 del Codi esmentat anteriorment, “las administracions Locales harán que con la debida 
oportunidad se recojan los depositos de los buzones y se proceda desde luego á la revisión de la 
correspondencia ú objetos depositadors, á cancel·lar los timbres, á marcar cada una de las piezas con 
un sello que exprese el nombre de la oficina y el dia del depósito, y á efectuar la clasificación y 
separación necesarias para el despacho” (Ibíd.). 
 
Des de 1933 i fins 1940, van administrar l’oficina de Tepeji, Francisco Martínez Díaz, Mucio Castillo, 
Juan Aparicio Martínez i Luis Hernández Bravo. Cap a finals dels anys 40, l’oficina reubicada al carrer 
Gardenia del barri “El Edén”, va estar administrada per Alfredo Arenas Cruz, i  com a carter Panchito 
Hernández. 
Entre els anys 1949-1951, els veïns van prendre la iniciativa de plantar en diversos carrers alguns 
roures “femella”, anomenats popularment casuarines... una va quedar davant l’oficina de correus.  
 
Si bé l’article 336 del Codi Postal Mexicà assenyala que “los buzones de calle serían colocados en 
postes  sólidos y afianzados del modo más seguro, y tendrán una Puerta con llave especial” (Mata, 
1884: 414), en 1953, Alfredo Arenas i Panchito Hernández van tenir la ocurrència de penjar una bústia 
en el tronc de la casuarina. Amb el transcurs del temps, el tronc va anar cobrint la bústia...  
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Així, a la dècada dels seixanta, Epigmenio Hernández Popócatl, originari de Tlaxcala, ostentava el 
càrrec d’administrador. Anys més tard el va substituir Panchito Hernández; en jubilar-se, fou substituït 
per J. Prudencio Barrientos Sánchez, nadiu de Cuetzalan, Puebla. “Don Prude” es va fer càrrec de 
l’administració de l’oficina i de la custòdia de l’arbre árbol-buzón, des de 1980 fins 1996. En aquest 
període, Guillermina Zamudiu va tenir el càrrec d’auxiliar postal, Blas Santiago Hernández i Antonio 
Mendoza, eren els carters. 
 
Tornant a la història de la bústia, sabem que fou fabricada als Estats Units i va tenir un cost de 6.20 
US$.  Quan era nou, estava brunyit, en l’actualitat es veu rovellat i corroït. Les lletres RM que observem 
en l’extrem inferior corresponen a l’anagrama República Mexicana. La motllura superior encara visible 
té inscrita la paraula CORREO; al centre conserva un requadre, en el seu marge superior llegint la 
inscripció SERVICIO URBANO, i en mig de la llegenda SE RECOGE A LAS... En l’espai buit, el carter en 
torn col·locava una tarja on citava l’hora en què recolliria la  correspondència el dia següent.  
 
Després de conèixer la història d’aquest personatge ens preguntem la quantitat de correspondència 
va recepcionar, quants llaços afectius van concloure i quants han perdurat al llarg del temps i la 
distància, gràcies al treball quotidià i incansable dels empleats postals i els carters... 
 
Quant a l’arbre, medeix prop de 9.00 m d’alt, té un gruix de 2.70 m en la base i 1.80 en la resta del 
tronc. En el seu interior s’aprecia l’anvers de la bústia de ferro forjat color negre, medeix 0.25 cm 
d’ample per 0.45 d’alt (la resta està cobert pel tronc). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
Gràcies a la iniciativa de la historiadora, escriptora e investigadora Maria Guadalupe Huicochea 
Enríquez, la Assamblea Municipal va aprovar recentment que l’arbre buzón, ubicat a la colònia El 
Eden de Tepeji del Rio fos declarar patrimoni cultural.  
L’any 2014 es va publicar un llibret on l’autora explica la història del correu a Mèxic i en concret a 
Tepeji del Rio 
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 PROGRAMA D’AGERMANAMENT 

Aquesta proposta recull un conjunt d’actuacions que s’haurien d’anar implementant  de manera 

progressiva d’acord amb el grau de compromís de les entitats encarregades  de portar a terme el 

projecte i de la mateixa ciutadania. 

És evident que l’agermanament ens obriria les portes a fer un treball pedagògic que  arribés a bona 

part de la població miralcampina, des de centres escolars, associacions de diversos tipus... Perquè 

entenem que ha de ser un fet obert, transparent, participatiu, que faciliti el compromís de moltes 

persones en els diversos projectes. 

És en aquesta línia que pren sentit la presentació de l’agermanament a la ciutadania  miralcampina, 

generant un conjunt d’actes que tindrien com a contingut la promoció de la cultura tepejina fent 

explícit el per què del nostre agermanament: 

. Xerrades a l’escola, Centre Cívic, Entitats diverses... 

. Exposicions temporals i alguna de permanent, que expliquin la vida  quotidiana al poble de Tepeji 

del Río de Ocampo... 

 
. Fixar una diada de germanor, amb exposicions, cultura, xerrades... (encara no tenim data fixada) 

 

RECURSOS i PRIMERES ACCIONS 

Comptem amb l’experiència de molts municipis catalans que estan agermanats amb  altres 

poblacions estrangeres. Ells ens poden assessorar sobre el protocol a seguir.  

Una vegada aprovat el projecte, caldria activar activar-lo mitjançant un grup impulsor, Comitè o 

Comissió d’Agermanament.  

Aquest grup tindria com a objectiu concretar tot el ventall de propostes d’aquest projecte, 

proposant i establint els mecanismes per portar-les a terme i obrint els contactes amb les entitats 

d’àmbit nacional que facilitarien els recursos per fer efectives les propostes de col·laboració i per  

iniciar el protocol d’agermanament. 

 

Com a primeres accions cal destacar les prèvies ja realitzades:  

En primer lloc els intercanvis via mail o vídeo conferència entre les dos impulsores ja citades, la 

Dolors i la Guadalupe.   

En segon lloc la implicació de l’equip de govern municipal en tot aquest tema de salvaguardar el 

nostre arbre i de ser molt conscients que un agermanament sempre és un enriquiment, en tots els 

sentits,  per les dues parts que el realitza. 

En tercer lloc la visita a Miralcamp del Director de Turismo de Tepeji del Rio, El Sr Oscar Lugo 

aprofitant la seva vinguda a Barcelona en la Fira on Mèxic era el país invitat, va venir fins al Pla 

d’Urgell per conèixer de primera mà tot el que se li havia explicat. Durant la seva visita es va fer la  

 

    RATIFICACIÓ D’INTERÈS DE SIGNATURA DE CONVENI I AGERMANAMENT ENTRE EL MUNICIPI DE    
   MIRALCAMP I EL MUNICIPI DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO DEL ESTADO DE HIDALGO DE MÉXICO 
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En data 20 d’abril de 2022, a les 14:00 hores, es va confirmar amb la signatura de confirmació 

d’acceptació d’agermanament, el conveni de col·laboració entre el Municipi de Miralcamp i el 

Municipi de Tepeji del Río de Ocampo Estado de Hidalgo.  

En representació del Municipi de Tepeji, el Sr Oscar Lugo Velázquez i de part de l’Ajuntament de 

Miralcamp, l’alcaldessa, Sra Carme Ribes Llordés.   

A la signatura hi va assistir també Director de Serveis Territorials de treball i empresa a Lleida,  Sr 

Vidal Vidal Culleré, el regidor de l’Ajuntament, Sr Joan Romà Carulla i la poetessa i rapsoda Dolors 

Sans Piró. 

 

 

A partir d’ara, les dues parts volem formalitzar la signatura d’agermanament entre els dos màxims 

representants municipals i la concreció dels membres dels dos municipis que formaran el grup 

impulsor per activar i portar a terme les propostes que vagin sorgint.  

Per últim volem destacar, com no pot ser d’una altra manera, que aquest agermanament s’acolliria 

als principis establerts per la Federació Mundial de Ciutats Unides i les dues parts es comprometen 

per l’enllaç i garantia de treball i continuïtat en els temes que versaran aquest agermanament: 

Desenvolupament econòmic, Turisme, Medi ambient i Cultura.  



ANNEX 

 

PROTOCOL D’AMISTAT I AGERMANAMENT 

 

A la seu de l’Ajuntament de Miralcamp, el xxx de xxx de 202x. 
 
D’una part, la Ilm. Sra. Carme Ribes Llordés, Alcaldessa de l’Ajuntament de Miralcamp, província de 
Lleida, Espanya. 
 
De l’altra part, l’Ilm. Sr. Salvador Jimenez Calzadilla, President Municipal Constitucional de Tepeji del 
Río de Ocampo Estado de Hidalgo de Mèxic. 
 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per subscriure el present protocol 
en la representació que ostenten i  
 
EXPOSEN: 

 
Que les relacions bilaterals permeten superar els obstacles a què s’enfronten els governs locals i per 
això és voluntat d’ambdós òrgans municipals intensificar les relacions entre els dos pobles. 
 

Que és necessari impulsar accions que permetin l’intercanvi efectiu de coneixements i experiències 
en la gestió municipal, per a la qual cosa desitgen impulsar aquesta relació en el marc del present 
conveni D’AMISTAT I AGERMANAMENT. 
 
Que, amb aquest agermanament, es pretén aconseguir un intercanvi cultural, econòmic, turístic i de 
medi ambient, així com un compromís polític, que es fa evident en aquest cas quan els dos pobles 
coincidim en la protecció del medi ambient, i la cura dels nostres arbres emblemàtics. 

Que estan convençuts que l’agermanament entre pobles és un dels mitjans més eficaços per assolir 

i mantenir la pau i l’harmonia entre els pobles de la terra; aquest acord constitueix un compromís de 

Desenvolupament econòmic, Turisme, Medi ambient i Cultura.  

Per tot el que s’ha exposat, ambdós municipis decideixen signar el present conveni d’AMISTAT I 

AGERMANAMENT, en base als següents  

ACORDS: 

1. Declarar la nostra ferma decisió de mantenir lligams d’amistat i solidaritat per tal d’avançar en 

el camí del Desenvolupament econòmic, Turisme, Medi Ambient i Cultura. 

2. Que ambdues institucions municipals, sota el títol de pobles agermanats, ens comprometem a 

col·laborar i cooperar en el desenvolupament material, cultural i social de les nostres 

comunitats. 

3. Que les relacions es duran a terme mitjançant un programa que serà elaborat anualment. 

4. Que el termini d’agermanament és il·limitat i la vigència serà d’acord amb la voluntat dels dos 

municipis units en la decisió de mantenir relacions fraternes. 



5. Es crearà una Comissió de Seguiment, composat per representants d’ambdues parts que farà el 

seguiment dels presents acords. 

6. Manifestar la nostra voluntat de respectar els principis establerts per la Federació Mundial de 

Ciutats Unides. 

I en senyal de conformitat, signem aquest document per duplicat al lloc i en la data indicades a 

l’encapçalament. 

 

L’Alcaldessa de Miralcamp     El President de Tepeji del Río de Ocampo 

 

Sra. Carme Ribes Llordés                                                            Sr. Salvador Jiménez Calzadilla 

 
 

 




