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ALMANAC

Mes de 31 dies, primer del nostre calendari.
Els dies són curts i freds, l’hivern es fa notar i
força.
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El dia 1 el sol surt a les 7h 17m,
i es pon a les 16h 33m
El dia 31 el sol surt a les 7h 04m,
i es pon a les 17h 06m

El dia 19 el sol entra a la constel·lació
d’AQUARI.

Demografia

(Mes de novembre de 2004)

NAIXEMENTS
Asha Farreny i Santín
Aina Riquelme i Gili
Jana Zurita i Castillo
Antoni Daniel Sumandea
Iris Vàzquez i Sans
Pau Gaset i Llenas
Anna Cahelles i Castellà

dia 26-10
dia   3
dia   3
dia   4
dia 22
dia 23
dia 28

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE

Dia   4
Dia   5
Dia 28
TOTAL

Inapreciable
Inapreciable

2,7 l./m2

2,7 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL NOVEMBRE

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

16°, dia 13
–4°, dia 16

20°
10,233°

1,833°
6,033°

L'Observador: Deudat Pont

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

Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Precipitacions:➵

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Des dels voltants de Nadal fins a primers de
febrer es feien llargues vetlles a la vora del foc,
on es cremava molta llenya, es feien torrades,
es cantaven cançons i es contaven rondalles.
Durant aquest mes es creu que la lluna influeix
damunt de les coses terrenes molt més que
durant la resta de l’any

La lluna del gener La lluna del gener
pariona no té. la més clara de l’any

i mirar-la no fa dany.
El mes de gener el temps propi de boires a

les nostres comarques, cosa que ha donat origen
a nombrosos refranys.

Pel gener boires, Boires pel gener,
pel maig pluges fortes. pots sortir al carrer.
Dia 1: Diada de Cap d’Any.
Dia 6: Epifania del Senyor. Adoració dels

Reis.
Dia 17: Sant Antoni Abat, conegut popu-

larment com Sant Antoni del porquet i dels ases,
una de les festes més celebrades antigament
pels pagesos d’Agramunt. Les festes de sant
Maure, sant Pau ermità i sant Antoni abat
s’escauen dins un període de set dies que són
coneguts com la setmana dels barbuts, perquè
els tres sants estan representats amb llargues

barbes i es consideren els dies més freds de
l’hivern. Hom creu que aquells que neixen durant
aquesta setmana són molt peluts, tenen una
poblada barba, són decidits i tenen molt geni;
mentre que les nenes són mostatxudes. De tota
manera, la pluja d’aquests dies és molt bona
per als conreus.

La pluja de la setmana dels barbuts,
cada raig val cinc escuts.

EFEMÈRIDES DEL MES
23 de gener de 1776, l’Ajuntament d’Agra-

munt es ven el pas de ronda al peu de les
muralles. Han passat més de seixanta anys de
la Guerra de Successió, i Catalunya, sotmesa a
Castella, viu un període de prosperitat econòmica
i sense guerres. Les muralles han estat
abandonades i no tenen utilitat militar, a més
l’estret pas de ronda que les resseguia, era una
nosa i un cau de brutícia. El capità general de
Catalunya, Don Felipe de Cabanes, autoritza
l’Ajuntament a tancar aquests carrerons,
parcel·lar-los segons l’amplada de les cases i
vendre’ls als veïns corresponents. Tal dia com
avui comencen aquestes vendes, quedant així
la muralla integrada a les cases.

R. Bernaus i Santacreu

DEFUNCIONS
Jaume Marina i Figuera
Mercè Nadal i Valls
Francesc Fernàndez i Fernàndez
Miquel Moreno i Piquero
Domènec Llop i Aguiló
Ramon Lluelles i Vilalta
Josep Fa i Escolà
Magí Melgosa i Peralba

88 anys, dia   1
  97 anys, dia   2

75 anys, dia   2
69 anys, dia   7
88 anys, dia 10
87 anys, dia 20
77 anys, dia 21
88 anys, dia 24

Les fases de la lluna:

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

el dia   3

el dia 10

el dia 17

el dia 25

a les 17h 46m

a la   12h 03m

a les 06h 58m

a les 10h 32m

G E N E R




