
60   sió GENER de 2004

ALMANAC
FEBRER: Mes de 29 dies, segon del nostre calendari.
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El dia 1 el sol surt a les 7h 3m, i es pon a les 17h 7m
El dia 29 el sol surt a les 6h 28m, i es pon a les 17h 40m

Demografia

(Mes de desembre de 2003)

NAIXEMENTS
Walid Talbi
Joel Ibàñez i Gutiérrez
Adrià Gual i Serra
Ton Zambrano i Regada
Pau Pijuan i Prats
Ainhoa Soler i Fernàndez

dia 28-11
dia 12-12
dia 17-12
dia 20-12
dia 21-12
dia 27-12

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE

Dia   1
Dia   3
Dia   4
Dia   5
Dia   7
Dia 13
Dia 18
Dia 21
Dia 27
Dia 28
TOTAL

1,6 l./m2

17,0 l./m2

8,2 l./m2

Inapreciable
4,7 l./m2

0,7 l./m2

1,0 l./m2

0,4 l./m2

2,6 l./m2

Inapreciable
36,2 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE DESEMBRE

Màxima del mes
Mínima del mes
Oscil·lació extrema mensual
Mitja de les màximes
Mitja de les mínimes
Mitja de les mitjanes

13°, dia 6
–3°, dies 23, 24 i 29

16°
7,870°
1,838°
4,854°

L'Observador: Deudat Pont

Les fases de la lluna:

El dia 19 el sol entra a la constel·lació de PEIXOS.

�

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE
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DIES

Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Precipitacions:➵

 DATES ASSENYALADES
    I COSTUMARI:

Per les contrades lleidatanes properes a
l’Aragó, així com a les terres aragoneses de
parla catalana, qualifiquen el febrer de mes
de les matances. Aquest nom prové del fet
que, durant el curs d’aquest mes, solien matar
el porc per celebrar el gran carnal de les
Carnestoltes, tot i que en alguns indrets era
més corrent matar-lo per l’advent de Nadal.
El febrer, en ser el mes més curt de l’any, era
anomenat el mes dels jornalers, perquè cobren
igual i treballen menys dies, tot i que el dia
ja comença a allargar-se. El febrer també és
tingut com a dolent per la salut:

Pel febrer Qui tus pel febrer,
lloga jornaler; tossirà pel març
l’hauràs de pagar i per l’abril també.
però feina farà.
Dia 2 de febrer: La Presentació del Senyor.

La Purificació de la Mare de Déu (la
Candelera).

Quan la Candelera plora,
el fred és fora:
si la Candelera riu,
el fred és viu;
però tant si riu com si plora
mig hivern fora.
Dia 19 de febrer: Dijous Gras.
Dia 22 de febrer: Festa del Carnaval. La

festa de Carnaval era mal vista per l’Església
i els estaments més conservadors de la
societat per les seves llibertats i per les seves
disbauxes. Algunes dones sembla que per un
moment perdien el seu pudor sexual i
s’abandonaven a una liberalitat inexplicable.

El refranyer es fa ressò d’aquesta disbauxa:
Les bromes de Carnestoltes
per Tots-sants surten a llum.
Dia 25 de febrer: Dimecres de Cendra;

comença la Quaresma.
Quaresma plujosa Ni la Quaresma és curta,
collita generosa; per qui esta endeutat.
si massa fort ho fa,
ni palla ni gra.

 EFEMÈRIDES DEL MES:
6 de febrer de 1782: Es vol crear a

Agramunt una Sociedad Económica de
Amigos del País. Les societats econòmiques
de amigos del país eren unes associacions
culturals promogudes pel moviment il·lustrat
amb la finalitat de difondre coneixements útils
entre la població, i també per la forta
embranzida que tenia l’agricultura durant la
segona meitat del segle XVIII que fa renéixer
l’interès pels milloraments tècnics i per les
modificacions del règim de la propietat de la
terra. Aquestes societats culturals pel
millorament del país van ser promogudes pel
ministre de Carles III, el marquès de
Campomanes, a partir de 1774. Tal dia com
avui de 1782, Dn. Vicente Rovira, Alcalde
Mayor d’Agramunt, fa públic un comunicat
convidant els agramuntins a fundar una
“Sociedad Económica”. Ell començava a donar
exemple i per la seva part comprava un teler
per premiar l’aplicació d’una nena de les
escoles. A Agramunt no s’arribà a crear mai
aquesta societat econòmica, però a Tàrrega
se’n va crear una promoguda per l’Ajuntament
l’any 1784.

R. Bernaus i Santacreu

Lluna plena
Quart minvant
Lluna nova
Quart creixent

el dia   6
el dia 13
el dia 20
el dia 28

a les 08h 47m
a les 13h 39m
a les 09h 18m
a les 03h 24m

DEFUNCIONS
Mercè Cases i Camats
Antoni Fa i Escolà
Samsó Solans i Pujol
Josep-Antoni Rodríguez i López
Glòria Vidal i Carulla

88 anys, dia   1
79 anys, dia   3
82 anys, dia   4
73 anys, dia 17
93 anys, dia 30

MATRIMONIS
Joan Zurita i Alcalà, i
Analibia Castillo i Moran dia 20




