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ALMANAC
MARÇ: Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari.
Entrem a la PRIMAVERA el dia 20, a les 6h 49m.
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El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon a les 17h 42m
El dia 31 el sol surt a les 5h 36m, i es pon a les 18h 15m

Demografia

(Mes de gener de 2004)

NAIXEMENTS
Frank Bullich i Torres dia 10

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

Dia 17
Dia 25
Dia 26
Dia 30
TOTAL

2,2 l./m2

1,3 l./m2

0,5 l./m2

Inapreciable
4,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE GENER

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

16°, dia 10
–3°, dies 1, 2, 19 i 20

19°
9,580°
0,354°
4,967°

L'Observador: Deudat Pont

Les fases de la lluna:

El dia 20 el sol entra a la constel·lació d’ÀRIES.

�

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

Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Precipitacions:➵

 DATES ASSENYALADES
    I COSTUMARI:

És considerat el març com el mes més
variable de l’any, ja que es troba situat en la
transició de l’hivern a la primavera i participa
de les temperatures de les dues estacions.
Els antics llunaris el representaven amb la
figura d’un minyó amb tres cares: una que
bufa, una altra de riallera i una tercera seriosa,
les quals volien simbolitzar les variacions del
temps. Aquesta singularitat climàtica va arribar
a crear un nou verb, marcejar, sinònim de
variabilitat:

Març, marçot,
mata la vella a la vora del foc
i a la jove, si pot.

Si el març no marceja
ni l’abril abrileja
tot l’any bogeja.

Pel mes de març arriben les guatlles en
grans volades i la seva presència és sempre
indici que hi haurà bona collita de blat. També
en aquesta època arriba el cucut i en alguns
indrets creuen que l’endemà de sentir-lo cantar
per primera vegada plou en abundància.

Any de guatlles, Si el març se’n va
any de blat. i el cucut no torn,

o el cucut s’ha mort
o és la fi del món.

Dia 19: Sant Josep, espòs de la Mare de
Déu. El refranyer és abundós en aquesta data:

Sant Josep fa parlar el cucut
i sant Pere el fa callar.

Per Sant Josep
el brot al cep.

 EFEMÈRIDES DEL MES:
17 de març de 1689: Una plaga de llan-

gostes arrasa els camps d’Agramunt. Tal dia
com avui el veguer d’Agramunt, Ignasi
Peramola, ciutadà honrat de Barcelona,
comunica als paers de la vila una ordre del
Real Consell que diu textualment: En vistes
de la desídia amb què s’han fet servir els
mitjans per destruir la llangosta, mano que es
llaurin immediatament les terres per a destruir
les cries i si no es fa s’imposaran fortes multes.

Març de 1759: Es nomena nou organista
de l’església d’Agramunt. En una data sense
especificar del mes de març d’aquest any, va
ser nomenat organista de l’església de Santa
Maria d’Agramunt, en Ramon Cabús, fill de
Juneda. Se li va assignar un salari anual de
50 lliures, a més participava en una part dels
diners que es cobrava si tocava per uns
funerals (diners bons). També tenia l’obligació
d’ensenyar a tocar l’orgue a dos nois de la
vila. En aquestes dates era rector d’Agramunt
el prevere Agustí Martí.

En aquestes dates també s’estan urbanitzant
alguns carres de la vila i es construeix el
clavegueram. És el cas de la claveguera que
anava des de la plaça Major (plaça de
l’Església) fins al portal de sant Joan, a la
qual hi van fer desaiguar la que venia del
carrer del Castell. Tot i els inconvenients que
hi van posar el senyor Manuel de Siscar i el
doctor Josep Teixidor, que tenien les seves
cases al carrer Sant Joan, avui núms. 5 i 6,
i desguassaven per un altre lloc i no volien
col·laborar, finalment va prevaldre l’opinió de
l’Ajuntament i es fa constar que la van fer
ampla, bona i coberta de lloses.

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 23h 04m
a les 21h 01m
a les 22h 41m
a les 23h 48m

DEFUNCIONS
Josep M. Vicens i Rubinat
Lluís Pons i Serra
Ramon Martínez i Husillos
Salvador Granés i Benet

82 anys, dia   4
82 anys, dia 15
54 anys, dia 15
82 anys, dia 28

MATRIMONIS
Bernat Solé i Barril, i
Laia Torres i Saladrigues dia 30




