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ALMANAC
OCTUBRE: Mes de 31 dies, desè de l’any segons el
nostre calendari (Gregorià) i vuitè del primitiu
calendari romà anomenat October. Amb ell s’acabava
el temps de l’any destinat a fer la guerra que havia
començat el mes de març.

La calenda era el primer dia de cada mes segons
el calendari Julià i el còmput era regressiu, a partir
del dia 14 o 16, segons els mesos. Així, per exemple,
a partir de mitjans de mes de març els dies es
comptaven 17, 16, 15,... de les calendes d’abril. Per
la mateixa raó quan a la peana de la Verge del portal
major de l’església d’Agramunt es diu “Els teixidors
d’Agramunt van fer aquesta imatge de Santa Maria a
la calenda cinquena d’octubre de l’any del Senyor de
1283”, en realitat ens està dient que faltaven cinc
dies per a la calenda d’octubre.
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El dia 1 el sol surt a les 5h 47m, i es pon a les 17h 34m
El dia 31 el sol surt a les 6h 21m, i es pon a les 16h 48m

Demografia

(Mes d’agost de 2004)

NAIXEMENTS
Ester Roca i Oliva
Abril Lloret i Torres
Paula Aguza i Chaer
Miquel Anguera i Sans
Adrià Salat i Pacheco
Sekou Diakite
Alba Espinal i Alfaro
Mar Badia i Riera

dia 29-7
dia   1
dia 10
dia 13
dia 14
dia 14
dia 20
dia 30

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT L’AGOST

Dia   3
Dia   4
Dia   7
Dia   9
Dia 23
Dia 29
TOTAL

9,0 l./m2

5,8 l./m2

Inapreciable
Inapreciable

9,5 l./m2

29,5 l./m2

53,8 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’AGOST

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

37°, dia 1
12°, dia 21

25°
31,129°
17,935°
24,532°

L'Observador: Deudat Pont

El dia 23 el sol entra a la constel·lació de l’ESCORPÍ.

�

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’AGOST
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DIES

Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Precipitacions:➵

 DATES ASSENYALADES
    I COSTUMARI:

Ens diu l’Amades que és el mes més trist i pobre
de l’any pel que fa a costums, ja que durant el seu
curs no s’escau cap festa assenyalada ni cap dia
excepcional ni remarcable. Al camp, però, s’acabava
la verema i començaven les feines de llaurar la terra
i començar la sembra. Aquest mes era tingut com
a molt dolent per a la salut, segurament perquè
comencen a baixar les temperatures.

Dies 9, 10, 11 i 12: Fira del Torró d’Agramunt.
Dia 11: Beat Joan XXIII, papa. Joan XXIII (1958-

1963) és el nom que prengué Angelo Giuseppe
Roncalli en ser elegit papa. Havia estat consagrat
bisbe el 1925, va ser nomenat visitador apostòlic
de Bulgària i més tard delegat apostòlic de Turquia
i Grècia. Pius XII el va enviar el 1944 com nunci a
París, i el 1953 el va nomenar cardenal patriarca de
Venècia. Tot just elegit papa va convocar un sínode
a Roma i el concili ecumènic Vaticà II, que començà
les seves sessions el 1962. Obrí l’Església Catòlica

al diàleg amb el món i va afavorir les relacions amb
els cristians de les diverses confessions. El seu
magisteri quedà reflectit en les encícliques Mater et
Magistra (1961) i Pacem in Terris (1963).

Dia 15: Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa era
l’advocada dels somnis.

 EFEMÈRIDES DEL MES:
7 d’octubre de 1780: Epidèmia de febres ter-

çanes a Agramunt. El paludisme o malària és una
malaltia infecciosa provocada pels protozous espo-
rozous hemosforidis del gènere plasmodium,
inculcats a l’home quan el mosquit femella del gènere
Anopheles li xucla la sang. El nom que es dóna als
diferents tipus de paludisme, obeeix als ritmes febrils
que es produeixen en cada cas i en l’evolució de la
malaltia. S’anomenen febres terçanes a aquelles
variants del paludisme en què els accessos febrils
s’esdevenen cada 48 hores (cada tercer dia), alter-
nant-se un dia amb febre i un sense. A les quartanes,
les pujades de febre es produeixen cada 72 hores
(cada quart dia), intercalats dos dies no febrils. Les
terçanes malignes presenten ritmes irregulars dels
accessos febrils. El mosquit Anopheles es criava
als patamolls i aigües entollades de la vora del riu
Sió.

Segons els documents de Ramon de Siscar, hi
va haver a Agramunt una epidèmia de febres terçanes
que va alertar la Junta de Sanitat de Barcelona la
qual va enviar a Agramunt el doctor Josep Vidal.
Aquest va fer un informe indicant que des del 7
d’octubre de 1780, que es van donar els primers
casos, fins el dia 11 de maig de 1781 havien mort
a Agramunt 71 persones (48 adults i 23 infants),
quan la mortalitat mitjana d’un any era de 19 adults
i 26 infants. De tota manera no es va poder aclarir
si aquesta mortaldat fou deguda a la febre tifoide o
a unes febres terçanes malignes. El 1783 es van
tornar a repetir aquestes febres i per posar-hi remei
va venir a la vila el doctor Josep Masdevall. Per
altres documents de l’Arxiu de cal Siscar sabem
que es va tornar a reproduir la malaltia el 1785 i
aquesta vegada va afectar de forma generalitzada
tota la comarca de l’Urgell.

El 28 d’octubre de 1781, arran de la primera
epidèmia, l’Ajuntament d’Agramunt va prohibir les
basses per estovar el cànem a les rodalies de la
població, ja que l’aigua entollada feia mala olor,
criava mosquits i eren nocives per a la salut pública.
Van determinar que es fessin al Torrent dels Salats,
a la banda nord de la vila.

R. Bernaus i Santacreu

DEFUNCIONS
Faustí Mateu i Balagueró
Alexandre Omedes i Gelabert
Consol Riba i Tristany
Teresa Gili i Jové
Indalècia Bernal i Martínez

96 anys, dia   6
  75 anys, dia 12

76 anys, dia 13
97 anys, dia 14
61 anys, dia 18

El dia 28 d’octubre, eclipsi total de lluna visible a
Catalunya. El principi de la fase parcial comença a la 1h
14m de la matinada i acaba a les 4h 53m. El punt màxim
de l’eclipsi es dóna a les 3h 4m.

Les fases de la lluna:
Quart minvant
Lluna nova
Quart creixent
Lluna plena

el dia   6
el dia 14
el dia 20
el dia 28

a les 10h 12m
a les 02h 48m
a les 21h 59m
a les 03h 07m




