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ALMANAC
NOVEMBRE: Mes de 30 dies, onzè de l’any segons el
nostre calendari (Gregorià) i novè del primitiu
calendari romà anomenat November.

En l’antic calendari romà, la nona corresponia al
cinquè dia del mes (nonae quintanae) o bé al setè dia
(nonae septimanae) dels mesos de març, maig, juliol
i octubre. Les nones s’esqueien sempre nou dies
abans del idus. Igual que a les calendes, es
comptaven els dies que faltaven per arribar al dia 5
o 7, segons els mesos.
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El dia 1 el sol surt a les 6h 22m, i es pon a les 4h 47m
El dia 30 el sol surt a les 6h 56m, i es pon a les 16h 23m

Demografia

(Mes de setembre de 2004)

NAIXEMENTS
Joan Carles Lloveras i Tirado
Mar Badia i Riera
Gael Marsà i Figuera
Biel Muixí i Gilabert
Rubèn de la Vega i Ramírez

dia 16-8
dia 30-8
dia 15
dia 18
dia 25

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL SETEMBRE

Dia   2
Dia   3
Dia   4
Dia 10
Dia 11
TOTAL

Inapreciable
1,3 l./m2

Inapreciable
1,2 l./m2

0,5 l./m2

3,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL SETEMBRE

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

34°, dia 4
9°, dies 26 i 27

25°
26,766°
14,966°
20,866°

L'Observador: Deudat Pont

El dia 21 el sol entra a la constel·lació de SAGITARI.

�

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

Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Precipitacions:➵

 DATES ASSENYALADES
    I COSTUMARI:

Aquest mes marca el trànsit de la tardor cap a
l’hivern. A mitjans del mes el temps se sol
abonançar, després de les primeres fredorades, i
es produeix l’anomenat estiuet de Sant Martí. A la
muntanya, però també a les planes de l’Urgell,
comença les època de les boires. En algunes
contrades creuen que la boira és obra d’uns dominis
negres com el sutge i força més peluts que els
altres que salten i ballen i escampen la boira per
no ser vistos i, enmig de la seva espessor, es lliuren
a fer malifetes. Quan la boira és molt espessa i
humida, a les nostres contrades se’n diu boira
ploranera o pixanera. El refranyer és molt ric aquest
mes:

Pluges de novembre, Pel novembre,
omplen els barrals qui no ha sembrat,
i curen tots els mals. que sembri.

Quan la lluna està en rodó,
caça la fagina, la guineu i el teixó.

Dia 1: Festa de Tots Sants.
Dia 2: Dia dels difunts. Hi havia moltes

semblances entre els ritus funeraris i els de la
sembra en els pobles antics. Creien que en la
resurrecció de l’ànima hi havia una certa analogia
entre l’enterrament dels difunts i la seva resurrecció
de sota terra al cap d’un temps, igual que les llavors
sembrades ara i ressorgides després pletòriques

d’espigues i de gra. D’algunes divinitats de la
mitologia antiga es creia que els seus cossos foren
esquarterats i escampats per diversos indrets amb
el propòsit de fecundar el terreny. La
commemoració de la festa dels difunts en l’època
de la sembra respon a creences i ritus de caràcter
màgic que establia una relació entre els difunts i
la llavor. Aquesta festa és molt antiga i universal,
ja la celebraven els egipcis i d’ells va passar als
altres pobles mediterranis. La dècima que hi havia
a la porta del fossar d’Agramunt deia així:
Entra mortal sense espant pensa sols en preparar-te
en la ciutat dels difunts a morir, puix escapar-te
a on hem de morar junts, no podràs per ric que sias
des del petit al més gran. i tos bens i bisarries
Serena lo teu semblant, dins breu temps han de deixar-te.

 EFEMÈRIDES DEL MES:
11 de novembre del 1700: Agramunt s’assa-

benta oficialment del canvi de dinastia. Al mes
d’octubre del 1700, pocs dies abans de morir,
l’últim rei Habsburg espanyol, Carles II, va escollir
com a successor a la corona espanyola Felip de
Borbó, duc d’Anjou, gràcies als bons oficis dels
ambaixadors francesos. El perjudicat era l’altre
candidat a succeir-lo, l’arxiduc Carles d’Àustria.
Felip era fill del Gran Delfí de França i nét de Lluís
XIV i M. Teresa, germana del rei castellà. Carles
era fill de l’emperador d’Àustria i nét de Maria, filla
de Felip III de Castella. El dia 1 de novembre del
1700 va morir Carles II i la seva successió va
planejar sobre Europa, amenaçant de destruir el
fràgil equilibri existent entre les grans monarquies
d’ençà la Pau de Westfàlia (1648), que va posar fi
a la Guerra del Trenta Anys.

Tal dia com avui del 1700, el Capità General de
Catalunya va enviar una carta datada a Barcelona,
i dirigida als paers d’Agramunt. En la missiva els
traslladava el Real Despacho on els comunicava la
mort de Carles II i el nomenament del seu
successor, el senyor duc d’Anjou, segon fill del
Gran Delfí de França. Els fa saber que aquesta va
ser l’última voluntat del rei difunt. També els demana
que la vila celebri els corresponents sufragis i
demés cerimònies que s’acostumen a fer en aquests
casos. En aquelles dates eren paers de la Universitat
d’Agramunt Ramon de Siscar, Onofre Ratés i Pere
Màrtir Bragós, essent secretari Josep de Cercós.

R. Bernaus i Santacreu

DEFUNCIONS
Francesc Sorribes i Xandra
Guadalupe Sànchez i Guareño
Josefa Sànchez i Maldonado
Engràcia Grove i Falip
Prudenci Garcia i Prieto
Antoni Setó i Valls
Ramon Roca Boncompte

52 anys, dia   2
  89 anys, dia   7

63 anys, dia 11
72 anys, dia 12
59 anys, dia 21
92 anys, dia 21
69 anys, dia 26

MATRIMONIS
Jaume Bertran i Puigpinós, i
Míriam Llorens i Castellà
Joan Potrony i Cardeñes, i
Maria Lluïsa Solans i Esteve

dia 18

dia 25

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

el dia   5
el dia 12
el dia 19
el dia 26

a les 05h 53m
a les 14h 27m
a les 05h 50m
a les 20h 07m




