Fulls de Ponent nº 7.

14 gener 2020. esborrany

LIMNIMARQUES a les terres de Ponent.

Santa Tecla “Ora pro nobis”

1

Rondant pel Cinca i Fraga:
Fraga, a la vora del Cinca, jo em pensava que, al quedar una mica enlairat i la llera del riu Cinca ser molt ampla,
quedava lliure de les riuades, però ni així: ja el 1852 en va patir una de cèlebre. Al menys així ho explica un preciós
incunable.
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Més amunt de Fraga, al seu pas per Montsó, el 28 d’octubre de 1879 hi va haver unes fortes riuades del Cinca i
afluents, ben explicades en la “La Ilustracion Española y Americana” del dia 15 de novembre de 1879, nº XLII. Quina
finura de gravat, tot i que el gravador va sentir campanes i va dibuixar el que li va semblar. De fet, la riuada del tren no
va ser pas al riu Cinca. El tren es va aturar prop de l’estació de Terreu, Tormillo/Lastanosa, i va ser el barranc de la
“Clamor Vieja” qui el va aturar. WGS84(-0.035492;41.849263.

“EL TREN-CORREO DE BARCELONA detenido por las aguas, entre Selgua y Tormillo, en la noche del 28 de Octubre.
Las provincias de Tarragona y Huesca han tenido que lamentar también desastres de consideración por consecuencia
de la crecida de los ríos Ebro, Segre, Cinca, Alcanadre é Isuela, determinada por fuertes tormentas, que descargaron
sobre aquella región en los últimos días del pasado mes. En Tortosa, Cherta, Mequinenza, Sariñena y otras poblaciones
las aguas han arrastrado casas, destruido plantíos y destrozado puentes, ocasionando pérdidas materiales de grande
importancia. Las noticias que se recibieron de Tortosa y Huesca en los días 28 y 29 inspiraron las más serias inquietudes
por la suerte del tren-correo que había salido de Barcelona á las diez de la mañana del referido día 28 , y de cuyo
paradero no se tuvo noticia hasta la noche del 29, en que, por telegramas, de las autoridades de Huesca y Zaragoza, se
supo que el convoy se hallaba detenido entre Selgua y Tormillo, y que las aguas del Cinca interceptaban la vía en una
extensión de 14 á I6 kilómetros, haciendo imposible todo trasbordo de viajeros.
Crítica fue por demás la suerte do estos durante la tarde y noche del 28, pues la impetuosa corriente de las aguas
arrastraba peñascos, traviesas de la via y postes telegráficos, que chocando violentamente contra los vagones,
amenazaban quebrantar éstos y permitir que las aguas penetrasen en su interior, en cuyo caso la vida de los viajeros se
hubiera visto gravemente comprometida en un lugar donde no podían ser socorridos de nadie. Esta situación no cesó
hasta el siguiente día, en que los empleados de la estación de Terren, auxiliados por dos individuos de la benemérita
Guardia civil, pudieron llevar alimentos y socorros á los pasajeros, y organizar la traslación de los mismos á Sariñena, á
costa de infinitas penalidades.
Muy elogiada ha sido la conducta de estos funcionarios, así como la serenidad y arrojo del maquinista D. Felipe Rey,
quien, según declaración de los viajeros, salvó la vida de éstos, haciendo avanzar el tren hasta la mayor altura posible,
á pesar de los obstáculos que á cada instante interceptaban el paso.
A la atención de uno de los pasajeros del tren, el señor D. Federico Correu, vecino de Manresa, debemos el croquis que
nos ha permitido consignar en el primer grabado de la pág. 308 este incidente, objeto durante dos días de tan
justificadas inquietudes.”
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FRAGA, 8 NOVEMBRE DE 1982.

Aquesta esta situada a la façana del edifici de
Telefònica de Fraga, (x=278305, y=4600175 a 101 m
snm. Avgda. del Parc,
Està just al nord de la rotonda de les avingudes de
l’Aragó i del Parc (foto del 1982).
Al camí de La Giraba (ara en diuen c/ Hermana Andresa
s/n), al punt (x=277400, y=4601380 a 104 m snm) hi ha el
dipòsit de l’Avícola de Guissona, comandat pel postaler
Santiago Cabrera, que m’ensenya la Limnimarca de 1982 a
la porta dels lavabos del magatzem.
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Riu CINCA.
Riuada del 21 octubre de 1977.
Camí del Mont Perdut, pel sud, enmig del canyó de
Bellos, en el rio Bellos, en un revol del congost hi ha
aquesta Limnimarca. Carretera HU-631, qm. 9,400 desde
Escalona.

Em sembla que aquí hi havia un projecte, crec que
d’HidroNitro de Montsó, per fer un embassament .........
on fins i tot van fer la línia elèctrica que havia de evacuar
l’electricitat cap a la central de San José a l’Éssera, a Barassona. Aquest línia, que mai ha treballat, encara
existeix, en el marge esquerre del Cinca. De fet, va se l’HidroNitro qui va fer la carretera del congost del riu
Bellós, la que ara s’utilitza a l’estiu per pujar cap a Nerín. Abans nomes hi havia el camí per on baixen ara de
Nerin cap a Escalona per dalt del serrat de Buerba i el Tossal de la Gallina. (JosanMeFecit dixit).

A la A-138 arribant al Km 8, pujant camí de El Grado hi ha una casa (42°07'39.0"N 0°13'29.0"E) amb una
Limnimarca de 1942.
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Vigilant per Lleida:
De passeig pels Camps Elisis, es veu aquesta Limnimarca de la riuada mítica de 1907, molt ben descrita pel mestre
Carles Balasch et al. en el llibre “1907: la riuada del Segre a Lleida”.

En Balasch & Co calculen uns 5.250 m3/seg i grosso modo diuen uns
2.100 m3/seg venien del Segre, uns 1.800 del Noguera Ribagorçana, uns
1.300 del Noguera Pallaresa i la resta, uns 50 m3/seg dels rius segarrencs
(Sió, Ondara i Corb) i del Farfanya.
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A l’edifici del Gobierno Civil espanyol a Lleida hi ha una marca de la riuada de 1982.
Quanta aigua hi va passar ? Els oficials de
C.H.Ebre, escriuen uns 2.485 m3/seg a Serós.
No m’ho crec pas: recordo xifres a l’època
entorn els 4.000 m3/seg. En Balasch diu uns
3.500. Interessa el cabal punta, oi ? És el que
inunda, oi ?. Llàstima que el Noguera
Ribagorçana no va poder pas aportar res de
res. Cony d’Enher ! Si no, repetim 1907 !!!

Al camí vell de Corbins diuen
que hi ha aquesta marca de
la riuada de 1982 al peu d’un
marge d’un camp. Desconec
el lloc exacte. L’he buscat i
no l’he trobat pas.... i a més a
més, algun pagès m’ha fotut
fora dels camps amb mals
modos.
Trobo a faltar referències de
1937.
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Guaitant per Balaguer:

Al marge dret del riu, molt poc abans
d’arribar al pont nou, hi ha aquestes dues
Limnimarques a la vora d’un transformador
de Fecsa.
La marca de 1982 esta un metre per sobre
de la 1907. Tot i això, hi ha qui diu que el
1907 va baixar més aigua (3.400 m3/seg), i
al no haver la canalització al marge
esquerra, l’aigua es va poder expandir molt
més. Peró segons Balasch & Co, el 1982
havia de passar la mateixa aigua que a
Lleida, 3.500 m3/seg, i per lo tant,
empatats el 1907 amb 1982.
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Al carrer Bernat nº 14, a l’interior d’un patí d’una casa unifamiliar, a la paret hi ha una placa de la riuada de
1982. A la foto el propietari, senyor Joan Solé “Desclot”, un fervent ferroviari i amic de l’historia balaguerina.
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Camarasa:
A dalt un esquema de les referencies de les riuades de 1853 i
1907 a Camarasa, fet pels enginyers de R.F.E., de la
Canadenca.
Al costat un gràfic de la riuada del 29 octubre de 1937,
famosa a Capdella. 1.450 m3/seg cabal màxim.
Ja fa dies vaig entregar una bona copia d’aquest gràfic a
l’encarregat de la central. No se pas si ja han posat la
Limnimarca, sota la de 1982.
A la revista “A.D.FECSA” nº 92 Extraordinari de Nadal, de
novembre i desembre de 1967, hi ha un excel·lent article
sobre aquesta inundació.
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A l’interior de la central, hi ha una Limnimarca de 1982. Dalt
esquerra en Martinez Roig senyala la de 1982 i a la dreta senyala on
era la de 1937.
Durant la construcció de la presa, a la
primavera de 1919 hi ha haver un parell de
riuades
molt
ben
documentades
gràficament. El mateix els va passar a la
Susterris Dam: cada any, a la primavera
tocava riuada. Potser les “ataguies” no
estaven prou ben dimensionades ..... tot i
l’experiència de Susterris, aquí van badar en
aquest tema i, en els estudis geològics sobre
el kartz en que van situar la presa també:
filtracions arreu i un munt d’anys per
taponar-les.
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Camarasa: (x=323674, y=4637943, H=251,50)
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Alós de Balaguer. Riu Segre 1982.

Monument a Sant Sebastià. X=330986, Y=4641972, H=283 msnm
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A la vora de la riera de Llanera, a Torà
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La tardor de 1907 va ser molt dinàmica, amb diferents
episodis de pluges molt intenses i de grans
inundacions arreu del Mediterrani nord-occidental.
Tots els gran rius van fer de les seves, i fins i tot una
petita riera com la de Llarena va voler treure el cap i
així poder passar a l’historia, al mateix nivell del Po
piemontès o del Roine francès.
Fins i tot el rei Alfons XIII va anar a Torà a consolar als
damnificats ....
A la dreta, document de nomenament, a un Guardia
Civil, de la “Orden Civil de Beneficiencia” pels seus
serveis prestats i mèrits en aquesta rovinada.
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En JCarles Balasch diu que hi ha una altra inscripció que diu "EL DIA 13 DE JUNY DE 1866, EL RIU PERVINGUÉ FINS AQUÍ".
A la tercera fila per damunt de les aixetes (que no ragen) de la Font, hi ha la inscripció de 1866, que es llegeix fatal.
Només es veu mig be la data ............. i encara. Hi ha gent de Torà de tota la vida, que es pensen que potser es la data
de inauguració de la font, o de ves a saber que ........
El senyor Ramón Torné de Torà em fa arribar una pàgina d’un llibre, que a la pàgina 143, en el apartat “Font de la Vila “
de Torà escriu: “JUNY DE 1866 AIGUA DE EL RIU AQUI”, fent referencia a la riuada del 13 de juny de 1866, la coneguda
com “la rierada de Sant Antoni.

Les dues inscripcions de la font fan referència a les inundacions que patí el poble, com "la rierada de Sant Antoni" el
1866 o la del 1907 en el conegut com "any de l'aiguat".
Torà, X=367440, Y=4630125, H=433 msnm.
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NOGUERA RIBAGORÇANA: De riu a “la gran bassa”.
Gràcies a la Enher, el riu Noguera Ribagorçana s’ha convertit en un riu “parat”, amb un munt de canals i basses
capitanejades pel embassament de Canelles (670 Hm3), Santa Anna (240 Hm3), Escales (170 Hm3) i amb unes quantes
basses menors com ara Moralets, Llauset i Cavallers. Total, 1100 Hm3 embassats i tants quilometres de canals.
Els únics registres de Limnimarques que disposem, son fotos de la riuada de 1963 afectant obres de la Enher (que ara
no trobo pas) i registres orals a l’era de can Quintana de Montanuy.

Fotografies de casa Quintana, on l’Irene vda. de Navidad Cereza, em rep molt amablement i m’adreça al Sr. Angel
Cereza que diu que el dia 3 d’agost de 1963 l’aigua de la Noguera Ribagorçana va assolir 1,60 m d’altura a la planta
baixa. Just a l’alçada del interruptor de la llum o be, just sota el quadre de hi ha a la dreta de la fotografia.
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SUSTERRIS DAM (Presa de Talarn).

Riuada juny 1914.

Riuada maig 1915

Avinguda juny 1916. Es la primera
que salta pels desaigües, amb les
comportes encara no instal·lades.
En aquesta època encara no hi
havia els buròcrates dels “Plans de
Seguretat” i etc. Anaven per feina,
que a la area metropolitana de
Barcelona el carbó anava molt car i
havia molta feina a fer gràcies a la
guerra del 14-18.
Quan es fa una presa, sempre es
construeix prèviament un túnel
per desviar la corrent de riu, una
“Ataguia”. En aquest cas, també hi
era, insuficient pel que es veu a les
fotos, per on podien desviar fins a
uns 300 m3/seg (??).
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A l’entorn de la central de PFM de la Pobla de Segur:

1982
Punt: x=332981, y=4679768,
H=507 m
Esta en un petit edifici sota la
central de PFM.
La marca es un triangle cap per
avall pintat a la paret amb l’any a
sobre.
Es aigua del riu Noguera
Pallaresa, situat en el Vernadot.
I una mica més avall a l’altre
costat del riu n’hi ha una altre, a
la primera central hidràulica pallaresa, la central de Sossís, construïda el
1912 per subministrar electricitat a les obres de la presa de Susterris, avui anomenada de Talarn. Per cert, li han barrat
el pas a la coronació de la presa. El 155 versió empreses hidroelèctriques.

A la central de Sossís:
Punt: x=332746, y=4679026, H=504 m
Aquesta marca es només un triangle cap per avall
pintat a la paret.
Es de l’any 1982, amb 1.300 m3/seg. El Flamisell a la
Pobla de Segur duia 650 m3/seg.
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Capdella 1937
En 3 dies, del 26 al 28 d’octubre de 1937, a l’observatori de l’estany Gento es van recollir 430 lts/m2 de pluja. La
central de Capdella esta situada al bell mig d’un meandre del riu Flamisell. Evident, el riu va tirar pel dret. El Flamisell
anava ben carregat de sediments, rocs, fang i matolls i arbres de ribera. Em sembla que el professor C. Balasch amb els
seus estris habituals (una galleda i una botella de Font Vella lligada amb un cordill), no hauria pas fet gaire feina ......
Fontseré i Galceran (Les Inundacions d’octubre del 1937 a l’alt Pirineu) escriuen que a la central de Capdella va passar
una punta de 500 m3/seg. el dia 26 octubre, 1.450 m3/seg a Camarasa i a Lleida 3.550 m3/seg el dia 29.
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El terra del balcó del taulell de control, està a 3 m d’altura. La grava va arribar a 3,50 m sobre el terra i les taques de
fang a la paret sud a 4,50 m d’altura.
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SENTERADA 1937.

Senterada venerada, entre dos rius fou posada,
si baixa riuada, al carall Senterada.
Un bon dia, l’amic Potxo, el llibreter de Tremp i editor de Garsineu, em presenta al Sr. Conrad Muntada, sastre jubilat
de Tremp i nascut a casa Pegaire, Senterada. I aquest duia sota el braç, oh meravella ! un àlbum de dibuixos fets per
un alemany, Emili Büge, resident a Senterada a l’època dels aiguats. En Conrad em diu que l’alemany els feia classes
de repàs i que durant l’aiguat, es va dedicar a fer dibuixos sobre els efectes de d’inundació i els va repartir als alumnes
afectats.
Al cap dels anys, junt amb Joan Cairat van procurar recollir i recopilar tots els dibuixos fets en un àlbum. Total, 10
dibuixos molt “naif”:
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LA ROVINADA DE SANTA TECLA DE 1874:
LA MESTRESSA DE LES RIUADES.
Hi ha un treball molt bo d’aquesta mítica rubinada, a la revista URTX: 021871.pdf (775.0Kb), I un llibret de Josep
Iglesies “L’aiguat de Santa Tecla” de 1971 editat per Dalmau Editors i també hi ha “Memória de la Inundación acaecida
en la villa de Tàrrega ... 23 setiembre 1874 ... con una reseña de las que tuvieron lugar en 1644, 1785 i 1842”, de
D.J.S.B. editat a Barcelona el 1875.
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Pedalant per Tàrrega:
Tàrrega es un paradís de les Limnimarques, sembla mentida que un “Reguer” (Ondara) tan eixut hagi fet tantes
meravelles, encapçalades per Santa Tecla.

Carrer Sant Agustí: Santa Tecla, la “reina de les rovinades”, 23 setembre 1874.
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Al carrer de la Font: Més Santa Tecla .....

Al carrer de les Piques: Encara més Santa Tecla
......
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Al carrer Sant Agustí:
17 de setembre de 1783.
Una rovinada que va malmetre ponts i horts, sense
que consti cap pèrdua humana.
A cal Sant es va endur un tinell ple de vi de 300
càntirs de capacitat riu avall. Quina set ...... i quina
desgracia més gran !

“17 de setembre 1783 arribat
robina aquí debant”
Sembla de digui 4, es veu molt borrós ....

27

A la Plaça Sant Antoni Abad:
Any 1644, 17 setembre. Durant la Guerra dels Segadors, l’exercit francès del comte de la Motte havia acampat pels
voltants del “Reguer”, i escriuen les cròniques, que una rovinada molt grossa, va matar 313 persones: 13 persones de
Tàrrega ben identificades, i “uns 300” soldats francesos: total = 313 morts.

En algun lloc de Tàrrega, procedent del Convent de Sant Agustí, hi
ha d’haver una placa que escriu:
Ossa fidelium, quae superfusis undarum damnosis fluctibus,
antiquoquae subverso templo, subjacere ruinis.
ANNO MDCLXIV
Per qui no recordi el llatí:
“Ossos dels fidels, quan l’onada perjudicial de la rovinada sortí de
mare i destruí l’antic temple, estaven sota la runa”
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Buscant Limnimarques pel Ondara. 3 desembre 2017.
Diumenge vaig anar a la masia de cal Marges, a veure si trobava alguna Limnimarca de Sta Tecla. Res de res. No hi
havia ningú, però vaig fer fotos ....... ( X=348882, Y=4612595, H=401 msnm)

A les parets no hi vaig saber veure pas res de res. Qualsevol
dia, pel matí, aniré a cal Marges .......

El diumenge 8 de juliol hi torno. I molt amablement, la
pubilla de la casa, la Mª Carme i el seu home, el Joan,
m’ensenyen la Limnimarca, situada a l’entrada de la
casa pel pati. Esta a 1,80 mts del terra.
Diuen que arran de Santa Tecla, els propietaris es van
comprar una casa al Talladell per viure-hi. Hi ha un
celler soterrat que diuen que no l’han utilitzat mai més,
... potser lo professor JC Balasch hi podrà trobar
sediments autèntics de Santa Tecla.
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Després vaig anar a la Mora d’Ondara, i vaig parlar amb en Ramon Cos, del Molí de la Mora, ex regidor del poble. Em
va dir que fa un parell d’anys li va entrar l’aigua a casa .......... i esta molt queixós de la Confederació del Ebre i del ACA,
i que entre els uns i els altres, la llera del Ondara esta bruta i plena d’arbres. I que quan la rovinada del 2015, se’ls va
endur un camp sencer ..... Em va dir que a cal Marges hi havia una marca, i que només hi van els matins ........... i que
ell no sabia pas on era la Limnimarca. Em va dir que el seu fill m’enviaria fotos del 2015, però encara no he rebut pas
res.
Vaig parar al Molí de Fonolleres, i un pagès que hi havia, tenia moltes ganes de xerrar, em va dir que no sabia pas res
de Santa Tecla i que el 2015 no els va arribar a tocar. I em va dir que a la Torre de Saportella, per Santa Tecla tocaven
l’aigua amb la ma des de les finestres del primer pis, a l’alçada del escut ..... ( X=351145, H=4613364, H= 422 msnm).
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També hi ha un altre edifici relacionat amb Santa Tecla: el Molí del Grau a Cervera, just al costat de l’església de Sant
Pere el Gros, per no dir el rodó ................... En Balasch ens explica que els masovers es van refugiar a la planta
superior la nit de Santa Tecla, i que van trigar uns quants dies a sortir, ja que tot era fang i, no podien pas caminar.

Duran i Sanpere explica que
la rubinada de Santa Tecla
va deixà al descobert part
de l’antic cementiri de Sant
Pere el Gros i, unes sitges
que considera ibèriques,
com la ceràmica que s’hi va
trobar.

Una mica més amunt, hi ha
el Molí de Fiòl, també en
terme de Cervera, una altre
pretendent seriós a la
devoció a Santa Tecla.
De fet, Ondara amunt de
Cervera, hi ha pocs molins i
poques peixeres, ja que els
de Cervera deien que ells, i només ells, eren els amos del riu Ondara i de les seves aigües. De tan en tan, feien lo que
ells anomenaven la
“cavalcada de l’aigua”, una
mena de 155 a l’antiga,
contra els riberencs del
Ondara. Tots els homes de
Cervera que tenien
cavalleries, anaven
encapçalats per la
Corporació Municipal de
Cervera a destruir les
sèquies i peixeres que hi
havia riu amunt en altres
termes municipals. Després
es van encapritxar de les
aigües de la riera de
Freixenet (o de Vergós
Guerrejat) i el 1864 hi van
construir una Mina d’aigua
per robar (transvasar en
deien ells) l’aigua de la riera
cap a Cervera. L’excusa era l’arribada del ferrocarril, ja que les locomotores de vapor necessiten molta, i bona, aigua. I
després de la Guerra Incivil van anar a buscar l’aigua de les Oluges ....... i ara suposo que la treuen del canal Segarra
Garrigues.

31

Riu Corp.
Un altre generador de rovinades llegendàries.
A Conesa, a la capçalera del riu Corb.
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A Guimerà:
En una placeta del carrer de la Capella.
El professor Carles Balasch preguntant als
alumnes on hi ha una marca interessant ... i els
alumnes mirant el cel en Babia !
Uns 12 metres sobre el llit del riu Corb, just a
l’alçada dels balcons.

Santa Tecla Ora pro nobis !

Al Vilet, per Santa tecla, quedaren al descobert uns magnífics mosaics romans a la partida de les Astes, a la Vinya
Gran, que foren enterrats de nou després de treure'n uns fragments, traslladats a Lleida. El 1912, en fer la replantació
d’una vinya, es descobrí un mosaic, de dos metres i mig de longitud, en part conservat al Museu Arqueològic de
Barcelona. Sembla que pertanyen a una vil·la rural del Baix Imperi, del segle IV.
Entre Bellpuig i Preixana hi havia el poblat del Eixaders, que Santa Tecla va esborrar del mapa.
A Maldà, Santa Tecla va rubinar el moli de la Canya i el monumental molí del Fontova o Molinet.
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A Ciutadilla:
A uns 3000
metres del riu
Corb i uns 10
metres sobre el
nivell del riu
actual.
En diuen l’Hostal
del Teuler, al peu
de la carretera
vella de Tàrrega a
Montblanc.
En Josep-Joan
Piquer i Jover (La
vall del Corb, IEI
1986) diu que un
transatlàntic dels
més grans hauria
pogut navegar pel
riu Corb.

(X=344047, Y=4603110, H=463 msnm)

“LAS AGUAS DEL RIO CORP
LLEGARON HASTA AQUI EL
DIA 23 DE SETIEMBRE DE
1874.
¡ MADRUGADA DE LLANTO ¡
J.M. “
El poeta Iglesias i Guizard va escriure

“Rubina de Santa Tecla
que vas deixar un mal rastre;
la terra va quedar erma
com el cor d’una madrastra”.
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Riu Sió:
Un altre generador de
rovinades tràgiques.
Riu amunt, a la Sentiu de Sió
trobem 2 marques de Santa
Tecla.
Aquesta Limnimarca la van fer
fa pocs anys, extrapolant una
altra marca, original, que hi ha
a l’altre costat del riu uns 100
mts amunt.
El professor Balasch, que es
molt curós, diu que aquesta
Limnimarca serveix per
recordatori del fet, però que no
es vàlida per fer els càlculs adients sobre el cabdal d’aigua de la riuada en el punt màxim.
Esta situada en el punt:
X=323754; Y=4630453, H=243,80 msnm
Es l’entrada del carrer Joan Solsona i al davant
d’un fusteria.

El nivell assolit, teòric en aquest cas, es la ratlla que hi ha just a
sobre el text.
Quan la rovinada de 2015, l’aigua va arribar a la porta gran de
entrada de cal fuster.
A més a més, com que han fet una rotonda a l’altre costat del
pont i, han reomplert aquest espai, avui dia fa de mal calcular els
cabdals assolits per Santa Tecla.
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També a la Sentiu de Sió, una mica més amunt de la Limnimarca anterior, i en el punt: X= 323908 ; Y=4630596 i
H=245,50 msnm hi ha una altre Limnimarca molt maca i original d’època, gravada a la pedra d’una cantonada d’un
edifici derruït. Caldrà vetllar aquesta paret ruïnosa, ja que qualsevol alcalde eixerit i progressista autoritzarà derruir la
cantonada.
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Agramunt de Sió.
Agramunt com punt de referencia oblidat per les autoritats municipals.
Van cegar un ull del pont per fer-hi un aparcament ... i van deixar edificar col·legis i residencies de vells en llocs
inundables, al carrer dels Horts.
Que jo sàpiga, encara no han fotut a la presó a l’alcalde i junta de govern que van autoritzar construir a la vora del riu
Sió.
I ara l’Audiència de Lleida (7 juny 2018) diu que la culpa dels 4 morts de la rovinada del 2 novembre de 2015 la te el riu
Ondara, ja que la riuada, diu, va ser “sobtada i violenta” ....... colla
d’ignorants ! Ningú es recorda de Santa Tecla ni de que el carrer
dels Horts esta tot edificat (inundat el 2015)........
Agramunt, plaça del Torronaire, (X=341901, Y=4627633, H=329
msnm).
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Mont-roig de Sió:
El Molí de can Serra, una descoberta
del professor Carles Balasch guiat pels
pagesos del tros.

La ratlla que hi ha a la columna, indica
el punt on va arribar l’aigua per Santa
Tecla. Ara només hi ha una ratlla
gravada a la pedra, potser caldria posar
una marca recordant a Santa Tecla.
( X=348600, Y=4624068, H=372 msnm)

I una marca no identificada al costat de la porta
metàl·lica, potser escriu “Agost 24 no se que
184X”
Serà d’una rovinada ? O potser de quan van fer
el molí ? Ves a saber ..........
El 25 agost de 1842 hi va haver una rovinada
notable a Tàrrega, coneguda com la “Rovinada
de Sant Bartomeu”.
El Sr. Ramon Falip Bernaus de Montpalau m’ha
dir que la seva mare, Magdalena Bernaus Rius hi
va néixer. I que la seva avia, vestida de mudar,
va sortir per una finestra per Santa Tecla.
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Freixenet de Segarra:
Per aquest poble, a la capçalera del riu Sió, hi passa la riera de Freixenet, famosa per proveir d’aigua a la Mina dels
Ferroviaris que va des de Vergós Guerrejat a Cervera, per nodrir d’aigua bona a les locomotores de vapor de la Cia. del
ferrocarril de Barcelona a Saragossa.

La Limnimarca, una mica matussera, està
marcada sota el pont que travessa la riera de
Freixenet i que porta cap a les granges del
Xecò.

És el punt: X=366488; Y=4613235 i H=652,3
msnm.
En aquest lloc, molt maco, hi ha una font, un
safareig i una bassa
Ara no recordo pas l’any ...... caldrà demanarho al professor Carles Balasch, Gran Mestre
en Limni-Saber !

40

Serveix una NIVOMARCA ?

Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes,
aquell que va ser saquejat pel governador civil espanyol de
Lleida, Manuel de Oviedo i el banquer aranès Agustí Santesmasses aprofitant la “desamortització de Mendizábal” de
1836. Doncs be, als Germans Maristes se’ls va ocórrer gravar una pedra en honor a la nevada dels 6 pams segarrencs.

La primera Nivomarca que he vist ! Diuen les cròniques que va estar nevant durant 3 dies seguits.

(X=313881,
Y=4638364, H=536
msnm)

24 de febrer de
1944.
1 metre de neu
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SABADELL. Nevada de Nadal de 1962.

Recordo que va començar a nevar al sortir de la Missa del Gall, i
no va parar fins a la matinada de Sant Esteve.
Ens vam calçar els esquís i vam anar a donar un tomb per la
Rambla i pel barri de Campoamor.
Carrer Duran i Sors, 69, cantonada carrer Llonch.
(X=425639, Y=4599020, H=173 msnm)

Em sembla que n’hi ha una altre de ben igual a la seu del SGIM, a l’església de Sant Vicenç de Jonqueres de Sabadell,
camí de Castellar del Vallés.
(X=425147, Y=4602371, H=183 msnm)
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Tot buscant Limnimarques a l’Ondara, ens hem trobat amb això ...... No es pas cap Limnimarca, però es una edificació
maquíssima: es el suport d’un Molí de Vent al peu de l’Ondara. L’anomenen el Molí del Talladell, però de fet es el Molí
de vent de cal Gassol. Abans en deien el molí de Cal Prenyanosa. Han substituït el Molí de Vent mecànic per un motor
elèctric, però han conservat l’estructura d’obra. Felicitats !!!!

Segur que Santa
Tecla el va
acaronar........., oi ?

(X=348100, Y=4612429, H=393
msnm)
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Prop del ex-Pont de les Piles, al riu Cinca, al interior d’una
fortificació que hi ha al marge esquerra, hi ha aquesta marca.
Octubre del 37, enmig de la guerra incivil, hi ha haver uns
famosos aiguats, només molt ben estudiats pel Fontseré1 a
Capdella i per RFE en les seves instal·lacions afectades.
La rovinada va començar a Capdella el 26 octubre, on el
Flamisell duia 1.000 m3/seg a la Pobla de Segur i va durar 3
dies. A Pons el Segre duia 665 m3/s i va durar 5 dies, amb un
màxim de 1.040 m3/s i a Lleida el dia 26 ja duia 3.260 m3/s i
va durar 6 dies, amb un màxim de 3.570 m3/s. 2. I a Tortosa la
Limnimarca escriu 29 octubre.
El 25 agost de 1936 van començar les obres de fortificació del
3

Cinca i els atacs van començar el 29 de març 1938 .
Les dates, en principi no quadren, ni per la construcció de les fortificacions ni pels aiguats .... Que hi fa doncs ....?

1

Fontserè i Galceran. Les inundacions d’octubre del 1937 a l’Alt Pirineu. Serv Meteo Catalunya, 1938.
Informe RFE, grupo CT i OPT, 1937
3
Adrian Perna, “75 años de la batalla del Cinca”. El Cruzado Aragonés, extra 2013.
2
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