
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA

...Desconeixem quin va ser el motiu per a que a l'estiu de 1957 
decidísquès captar eixa bella panoràmica, però sí que podem 
afirmar que, gràcies a eixa iniciativa, tenim a la nostra 
disposició un document gràfic comparatiu del canvi que ha 
tingut la part esquerra de la ribera del riu Cinca al seu pas per 
Fraga...

Paco Tejero Costa

Capítol VI
TEXT DE INFLUÈNCIA HUMANA EN EL PAISATGE DE FRAGA
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EVOCACIOns I EVOLuCIó DE FrAGA – VI
Influència humana en el paisatge de Fraga

(Fraga. Vista dels Afores des del Barri del Castell)
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José Mª Aribau Navarro (1918-2000) era un jove inquiet i en ganes d'aprendre la tècnica de la fotografia 
per a dedicar-se a ella professionalment. Quan ja disposava dels manuals necessaris i material 
apropiat, la Guerra Civil Espanyola li va truncar esta aspiració. Un camí finalitzada, les seues idees 
polítiques li van aconsellar quedar-se a França, si bé ocasionalment tornava per veure als seus pares.
Al país veí va puguer fer realitat aquell desig juvenil i formar una família amb la jove francesa Jeanette. 
Finalment, a 1954 van decidir tornar de França (la gent li coneixerà a partir d'allavonces com “el 
Madamo”) a Fraga i treballar amb son germà Pedro, que ja disposava d'una Galeria de Fotografia al 
Carrer Major (en aquella època carrer José Antonio).

Desconeixem quin va ser el motiu per a que a l'estiu de 1957 decidísquès captar eixa bella panoràmica, 
però sí que podem afirmar que, gràcies a eixa iniciativa, tenim a la nostra disposició un document gràfic 
comparatiu del canvi que ha tingut la part esquerra de la ribera del riu Cinca al seu pas per Fraga, des de 
mitjans del s. XX a causa de la intervenció humana.

Convido al lector a estar una estona identificant els diferents elements que apareixen a la nostra vista, 
des del primer pla fins a les faldes dels Mont-negres sense vegetació arbòria, al fondo. Apuntar 
respecte a est últim fet que a 1959 es va establir un Consorci entre Patrimoni Forestal de l'Estat i 
l'Ajuntament de Fraga, a fi de fer la repoblació forestal de 1.000 hectàrees en aquell terreny municipal.

Obres Públiques era el propietari d'una finca destinada a viver i situada en la partida de l'Estacada 
(topònim històric i no el de Pinada). El Consistori fragatí havia posat los ulls en ella ja als anys 20 per 
establir-hi un gran complex poliesportiu. La construcció del Pont Gran la va partir en dos i el presidit per 
l'alcalde Pedro Dueso, ara, es va fixar només en la part sud de 31.631 m²; confrontant a l'Est amb el Riu 
Cinca; Sud, amb l'antic tros local de la Carretera de Madrid a Barcelona; Oest, camí del Vaquero i Nord, 
Carretera de Madrid a Barcelona, per a ser destinada a Camp Municipal d'Esports.

El procés d'adquisició s'inicia l'any 1953. En un primer moment el Servei Provincial del Ministeri d'OP es 
va conformar permutant-la per tres finques municipals; dos, on estan les vivendes dels treballadors 
d'OP i una altra on se munta la plaça de toros durant les Festes del Pilar. No obstant això, quan el tema 
va arribar a les altes instàncies de Madrid, des del Ministeri van exigir dos finques més, però de 
particulars, a la partida de les Ventes. La Corporació ho va acceptar, les va comprar i a 1954 se firma 
l'escriptura de permuta.

Mentre estan en curs les negociacions ja s'està construint el Camp de Futbol i de Basquet, la recepció 
definitiva del qual serà a l'any 1955. Li seguiran altres equipaments i actuacions, Hogar del Frente de 
Juventudes (1956), Primera Piscina d'Estiu (1957), Vivendes Sindicals (1964), Colꞏlegi Sant Josep de 
Calassanç (1968), Institut R. J. Sender (1971), Central automàtica de Telefónica (1975), Hogar dels 
Jubilats (1977), Primera Ampliació del Colꞏlegi St. Josep (1979), Mur de defensa del Marge dret del riu 
Cinca (1980), Estació d'Autobusos i Passeig de la Constitució (1987), Piscina Coberta (2002), Centre 
de Dia (2004) i Segona Ampliació Colꞏlegi St. Josep (2006).

Sense cap dubte la inversió pública en la zona va constituir un element catalitzador per al 
desenvolupament urbanístic del Barri dels Afores, el canvi en el model de ciutat i la transformació del 
paisatge. 
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