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ALMANAC
AGOST: Mes de 31 dies, vuitè de l’any segons el nostre
calendari (Gregorià) i sisè del primitiu calendari romà
anomenat Sextilis. A causa d’una aplicació incorrecta de
la intercalació de l’any de traspàs en el Calendari Julià,
l’emperador August hagué de decretar que durant dotze
anys no hi hagués cap any de traspàs. Per aquesta raó el
Senat de Roma decidí canviar el nom de Sextilis pel
d’Augustus, honor del primer emperador. També van
decidir que el mes d’Augustus tingués els mateixos
dies que el de Julius i li van afegir un dia que van
treure al mes de Februarius i el van deixar en 28 dies,
llevat que sigui any de traspàs.
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El dia 1 el sol surt a les 4h 45m, i es pon a les 19h 09m
El dia 31 el sol surt a les 5h 16m, i es pon a les 18h 26m

Demografia

(Mes de juny de 2004)

NAIXEMENTS
Clàudia Pijuan i Silvestre
Marta Martín i Pedrós
Meritxell Manias i Clotet
Xavier Bernaus i Concabella
Ayub Ayoujil
Xavier Zurita i Ribalta
Marc Bertran i Nogales

dia 28-5
dia 31-5
dia   7
dia   8
dia 12
dia 15
dia 24

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL JUNY

Dia 14
Dia 15
Dia 18
Dia 19
Dia 24
TOTAL

3,3 l./m2

5,0 l./m2

Inapreciable
Inapreciable
Inapreciable

8,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL JUNY

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

38°, dia 27
11°, dies 3, 4, 14, 21

27°
30,8°

13,433°
23,116°

L'Observador: Deudat Pont

Les fases de la lluna:

El dia 22 el sol entra a la constel·lació de VERGE.

�

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE JUNY

9 10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

40

35

30

25

20

15

10

5

0

–5

°C

DIES

Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Precipitacions:➵

 DATES ASSENYALADES
    I COSTUMARI:

L’agost era el mes de batre i també de les
fortes tempestes amb trons, llamps i pedra que
produïen grans estralls. Era creença comuna a
molts pobles europeus que els núvols de
tempesta es poden tallar encarant-hi una eina
tallant. Això és una concepció màgica segons la
qual l’espai que separa l’eina dels núvols no
compta i feia el mateix efecte que si els tocava
materialment. Algunes oracions per aturar les
tempestes es recitaven mentre que amb un
ganivet, una destral, un podall, etc... es prac-
ticava talls a l’aire encarant-se als núvols.

Segons una tradició clàssica, en aquest
moment de l’any es va desencadenar el diluvi
universal, i els pobles antics dedicaven cultes a
les seves víctimes que després es van confondre
amb cerimònies relacionades amb l’aigua. A
Grècia celebraven les solemnes festes
conegudes com hidrofòries, en les que la gent
acudia amb gerros d’aigua al temple Iu, en el
qual hi havia un forat o avenc on els sacerdots
tiraven l’aigua. Aquesta cerimònia tenia el
caràcter d’un sacrifici i un record per les víctimes
del diluvi, ja que, segons la tradició grega, per
aquell avenc van escolar-se les últimes aigües
que havien inundat la terra.

Dia 2: Mare de Déu dels Àngels.
Dia 10: Sant Llorenç.
Dia 15: L’Assumpció de la Mare de Déu.

 EFEMÈRIDES DEL MES:
18 d’agost de 1715: es proposa al Capità

general de Catalunya el nomenament de noves
autoritats municipals per Agramunt. Quasi fa un
any que ha acabat la Guerra de Successió, el
Principat de Catalunya és ocupat pels castellans i
encara no han fet el Decret de Nova Planta; per
això el nomenament de paers i altres autoritats
municipals queda a mercè de la Junta Superior
de Justicia y Gobierno, que havia creat i presidit
l’intendent Patiño i que ara presidia el nou Capità
General, el príncep don Francisco Pio de Saboya,
de Moura, Cortareal y Moncada, marqués de
Castelrodrigo. Mai més no es tornaria a utilitzar
el sistema tradicional d’insaculació per escollir
els càrrecs municipals. Se li van proposar dos
noms per cada un dels següents càrrecs: 3
paers, 2 mostassafs, 1 síndic, 1 credencer, 3
comptadors.

El dia 8 de setembre comunica el nomenament
de les següents persones: paer primer, Ramon de
Siscar; paer segon, Francesc Torres; paer tercer,
Jaume Riera; síndic, Josep Balaguer; mostassaf
únic, Jeroni Ripoll; credencer, Alonso Puig;
comptadors, Francesc Mateu, Antoni Fargues i
Joan Cluet; i secretari, Antoni Alies.

Cal recordar que totes aquestes persones
nomenades eren pro borbòniques, conegudes
popularment com botiflers. El cas més significatiu
és el de Don Ramon de Siscar i de Gravalosa, el
qual el dia 12 de maig de 1708, en plena Guerra
de Successió, ja no havia volgut acceptar el
càrrec de síndic municipal de la paeria fidel a
l’arxiduc Carles. Ara en rebia la recompensa.

Expliquem la tasca que feien alguns d’aquests
càrrecs municipals:

Mostassaf: funcionari que vigilava i controlava
els pesos i mesures que servien per a la venda de
pa, vi, oli i robes, i també comprovava la bona
qualitat dels queviures i altres productes.

Credencer: Funcionari encarregat de portar el
Llibre de Credença, és a dir, de portar la comp-
tabilitat.

Comptadors: funcionaris que portaven els
comptes, subordinats del credencer.

R. Bernaus i Santacreu

Quart minvant
Lluna nova
Quart creixent
Lluna plena

el dia   7
el dia 16
el dia 23
el dia 30

a les 22h 01m
a la   01h 24m
a les 10h 12m
a les 02h 22m

DEFUNCIONS
Hugo Francisco Noya i Suàrez
Antoni Castro i Fernàndez
Mateu Petit i Badia
Francesc Salmeron i Bravo
Teresa Tarragona i Jovell

41 anys, dia 18-5
  72 anys, dia   4

81 anys, dia 12
77 anys, dia 18
84 anys, dia 19




