
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
“...moltes famílies acomodades van construir allí un edifici de 
diversos pisos, on als  baixos es van instal·lar comerços, al 
primer pis la seua residència i els superiors destinats per a 
albergar altres famílies en règim de lloguer. Tampoc va ser 
estrany la ubicació de despatxos i consultes mèdiques. 
Ràpidament esta zona es va convertir en una dels punts de major 
densitat urbana de Fraga ...”

Paco Tejero Costa

Capítol XII

Lo Cegonyer, quan bategava ben fort
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PACO TEJERO COSTA          		                                                       Fraga, 1957. Fent lo vermut un festiu de febrer.

La decisió, a meitat del segle XIX, d'unir les places de Lleida i Obradors, juntament amb la 
determinació d'urbanitzar-lo amb edificis perfectament alineats i de similar altura, va permetre oferir 
un passeig de gran utilitat per als veïns.

Aviat, moltes famílies acomodades van construir allí un edifici de diversos pisos, on als  baixos es 
van instal·lar comerços, al primer pis la seua residència i els superiors destinats per a albergar altres 
famílies en règim de lloguer. Tampoc va ser estrany la ubicació de despatxos i consultes mèdiques. 
Ràpidament esta zona es va convertir en una dels punts de major densitat urbana de Fraga.(1)

També va ser triat per Institucions Públiques i Privades. Ja a 1897, construïda a iniciativa del Bisbe 
de Lleida, es va inaugurar la nova església de Sant Josep com a “ajuda de parròquia” a la de Sant 
Pere. Va ser construïda en el solar de l'anterior capella del Convent dels Agustins, la cessió de la 
POSSESSIÓ(2) per a ús de culte va ser acordada per l'Ajuntament de Fraga en 1894 i rebuda pel 
Bisbe Messeguer amb el compromís de restituir-la al veritable culte. Va funcionar per a eix ús 
fins a 1930(3). A causa de les obres de rehabilitació de l'església de Sant Pere realitzada per 
Regions Devastades, va tornar a funcionar entre els anys 1954 i 1957, com es pot apreciar a la foto 
de portada de l'article.
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Los avanços tecnològics van trobar idoni est espai urbà per a situar les seues primeres agències. Ja 
al Capítol III es va mostrar l'edifici on la CTNE va instal·lar la primera central telefònica. Per altra 
banda, Telègrafs ho va fer en uns baixos de Ca Miranda, al principi del passeig.

Fraga, principis dels anys 50. Professó del Corpus. A l'esquerra les oficines de Telégrafos.
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Als anys vint del s. XX ja trobem que la Guàrdia Civil s'havia traslladat des de la  caserna situada 
al Carrer de la Presó a l'edifici municipal confrontant amb l'Almudí.

També la primera entitat bancària que va establir oficina a Fraga, ho va fer al local ocupat 
actualment per un Bar molt popular. Allí, a la fi de Juliol de 1936, va passar una anècdota 
protagonitzada pel líder anarquista Buenaventura Durruti.

Fraga, agost 1936. Visita a Fraga del Comandant Pérez Farràs, assessor militar de la Columna Durruti.

Als primers dies de la Guerra Civil Espanyola (1936-39) la ciutat de Fraga va veure el pas d'una de 
les columnes de milícies que des de Barcelona van eixir cap a Aragó per a recuperar les capitals 
aragoneses. Se tractava de la Columna Durruti, l'objectiu de la qual era Saragossa. Quan va 
passar per Fraga, el seu líder Buenaventura Durruti va decidir fer-se amb los diners que es 
guardava en la sucursal del Banc d'Aragó. Un camí dins va intentar forçar la moderna caixa forta 
amb un pic. Malgrat ímprobes esforços va ser empresa impossible. 

D'entre els assistents se li va plantejar la possibilitat d'anar a buscar al director de la sucursal al 
seu domicili i obligar-lo a lliurar els diners. Així va ser i, davant la pressió que es va trobar entre 
tanta gent armada, en un acte de valentia i sensatesa li va oferir al líder anarquista el lliurament 
dels diners si … ell li signava un document de confiscació. Durruti, comprenent la situació legal en 
què quedaria el director del Banc sense eix document, va assentir a la seua demanda.

La caixa forta protagonista d'esta història va estar en funcionament fins als anys vuitanta. 
Finalitzat el cicle de vida útil i superada per avanços de seguretat, va ser recollida i guardada en 
els dipòsits municipals encara amb els senyals de la seua fortalesa, posada de manifest en aquell 
acte de forçament.  
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Serà a partir dels anys 40 quan es produeix una allau de sol·licituds d'entitats per  
ubicar la seu al Cegonyer. Cronològicament la cosa va anar així:(4)

· 1943 Se lloga a Marcelo Cerezo Bernad el local municipal de l'Almudí per a 
construir un hotel. Al seu bar-restaurant s'instal·larà la primera olla exprés 
que es va veure a Fraga i se podrà gaudir de les seues tapes, especialment 
los exquisits calamars a la romana. Per als joves, als anys 60, va portar una 
màquina molt popular als bars americans que apareixien a les pel·lícules, la 
qual, mitjançant la introducció de monedes, lis permetia triar cançons d'una 
sèrie de discos instal·lats en el seu interior.

· 1943 Lo Banc d'Aragó sol·licita poder traslladar les oficines als locals 
municipals on havia prestat els seus serveis l'Auxili Social.

· 1944 La Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza sol·licita 
llicència per a exercir activitat bancària als baixos del núm. 6 del passeig.

· 1945 Ja funciona l'Institut Nacional de Previsió al local deixat pel Banc 
d'Aragó. Pel carrer St. Antoni es pot accedir al seu Dispensari.

· 1952 A final d'any, la CTNE trasllada la seu als baixos del Convent de St. 
Agostí on instal·la una central semiautomàtica. Funcionarà fins a 1968.

· 1954 Entra en funcionament la Primera Biblioteca Municipal en el local on va 
estar Abastos. (5)

· 1955 Entra en funcionament el nou Ajuntament. Al segon pis estarà el Jutjat 
de Primera Instància.

· 1956 Una part del primer pis de l'antic Convent dels Agostins es destinarà a 
l'Oficina de Recaudació de la Diputació Provincial.

· 1956 Correus i Telègrafs estrenen edifici nou, situat en un solar municipal 
cedit a tal finalitat per l'Ajuntament Fragatí.

· 1957 Fraga veurà com s'instal·la la primera Notaría i Registre de la Propietat 
al segon pis de Ca Regales.

· 1959 Al Cap d'Any, la Guàrdia Civil estrena nova Caserna en la zona del 
Cruce i abandona l'edifici en el Cegonyer.

· 1961 Aprofitant que la Guàrdia Civil havia abandonat les seues 
instal·lacions, lo primer pis és utilitzat per a l'establiment d'una Agència 
d'Extensió Agrària.
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Gràcies a molts emprenedors, los veïns van gaudir de un Passeig convertit en una zona de bullíci 
comercial i d'oci.
Poden prendre begudes i refrescos a les barres i taules d'establiments emblemàtics com ara lo cafè 
Josepet, Hogar del Productor, Cafè de Marianet, Bar de Ramón, la Taverna de Perico i el Bar Copeo.
Nombrosos comerços van fer arribar a la població les últimes novetats en vestits, calçat, 
complements, joies i rellotges, parament de la llar, amén d'alimentació i perruqueria. A destacar la 
botiga de l'Esteve; creada per Celestino Esteve Guardiola a 1950 los seus moderns aparadors van 
ser centre d'atenció de grans i petits. El seu propietari va acostar la seua àmplia oferta, especialment 
los nous matalassos de molles, als pobles de la comarca en una nova moderna campanya comercial.
A partir dels anys setanta comença un procés de pèrdua d'importància enfront de l'impuls pres pel 
Barri dels Afores, però los fragatins i especialment les seues autoritats, no hem d'oblidar que en el 
centre històric està la memòria col·lectiva de la nostra ciutat.
Documentació: (1) BERENGUER, A; ESPINOSA, R. Quadern de Notes sobre l'urbanisme històric de Fraga. IEBC-IEA, 

M.I.Ajuntament. Fraga, 2000. (3) TEJERO P. Ponència Les immatriculacions de l'Església, el cas del C.E.I.C.U. IEBC-IEA 

Cinga Fòrum 2015 (4) AHM de Fraga. Caixes 150-151-152.

Notes: (2) Observeu que el que se cedeix és la Possessió, que no és el mateix que la PROPIETAT, conceptes que el nostre 

Codi Civil distingeix clarament en els arts. 348 i 430. (5) Ressaltar que en uns moments de la GCE i per iniciativa de José de 

Dios Amill, lo Comité Local va organitzar una biblioteca aprofitant los libres recollits de diversos particulars absents de la 

localitat en aquelles dates.  

Fondo fotogràfic: Paco Tejero, Quim Salleras, Lo Pont de Ferro i Familia Esteve.

Fraga. Botiga de l'Esteve.


