
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
“...En eix ambient de controlar a la joventut per a imposar-li unes 
conductes dins dels cànons més estrictes de la moral, per a elles 
estava establerta la franja horària que finalitzava a les 11 del maití 
...”

Paco Tejero Costa

Capítol XI

Quan la unió va fer possible el canvi 
ó la Revolta de les fragatines
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EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA - XI

Quan la unió va fer possible el canvi 

ó la Revolta de les fragatines (0).

PACO TEJERO COSTA                                 Fraga, 1957/58. Piscina municipal per adults (1).

Al Capítol VI d'esta sèrie d'articles, recollits sota el títol genèric d'Evocacions i Evolució de 
Fraga, vaig explicar la permuta de 5 finques municipals per la zona propietat d'Obres 
Públiques de 31.631 m2.  Eix terreny confrontava a l'Est amb el Riu Cinca; Sud, amb l'antic 
tram local de la Carretera de Madrid a Barcelona; Oest, camí del Vaquero i Nord, Carretera 
de Madrid a Barcelona.

L'objecte era destinar-la a Camp Municipal d'Esports i és que la Corporació era conscient del 
“relevante interés que a la política del nuevo Estado merece el fomento y desarrollo de todo 
cuanto suponga actividad cultural y deportiva…” (2)

La primera instal·lació deportiva allí construïda, a iniciativa de l'Alcalde Don Pedro Dueso 
Poy, va ser el Camp de Futbol, l'any 1954.

El seu successor, Don Vicente Betrián Betrán, va ser l'impulsor de la construcció de la 
primera Piscina d'Estiu que ha existit a Fraga. Es va situar en el terreny ocupat per l'actual 
Piscina Climatitzada. Al principi, el projecte contemplava en aquell espai dues piscines, una 
per adults i una altra infantil. Aviat es va veure la conveniència de modificar el projecte en el 
sentit d'ampliar la capacitat de la gran fins a aconseguir les 
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dimensions reglamentàries (3) perquè es pogués utilitzar en concursos de natacions i 
competicions, i construir una per als petits en altra zona del Camp.

La dels grans va ser adjudicada al constructor fragatí Antonio Galícia Alsina que la va 
entregar finalitzada per al seu ús a l'estiu de 1957. La infantil ho va ser al també constructor 
fragatí Domingo Portolés Aguilar “Lo Ronco”, que la va acabar a l'estiu de l'any següent.

En aquell temps José Mª Aribau Navarro, conegut com “lo Madamo”, va decidir establir pel 
seu compte una Galeria Fotogràfica i prestar els seus serveis a la població fragatina. Fruit 
d'això disposem d'esta imatge de les recentment estrenades piscines.

Abans de continuar llegint l'article convido al lector, que durant un espai de temps es fixe de 
nou en la fotografia i tracte de traure alguna deducció.

SI, les joves estan contentes, gaudeixen de les diversions que lis ofereix la nova instal·lació 
sota la mirada complaent d'un dels dos socis que regien la piscina, però … A ON ESTAN LOS 
NOIS?. No estan.  Per les estrictes normes morals imposades per la pressió de l'Església 
Catòlica, no podien banyar-se junts nois i noies

En eix ambient de controlar a la joventut per a imposar-li unes conductes dins dels cànons 
més estrictes de la moral, per a elles estava establerta la franja horària que finalitzava a les 11 
del maití (4) mentre que els homes podien gaudir de la pileta durant tota la tarde.

Davant esta situació ridícula i discriminatòria, a l'estiu de 1958, elles van protestar i van 
aconseguir una hora més. Encara era poc i malgrat les filípiques de púlpit i de les crítiques 
d'Acció Catòlica no van rebaixar la seua decisió i un dia … van optar per quedar-se totes dins 
de l'aigua. Davant tal panorama incòmode, los administradors de la piscina, Francisco Ortín i 
Francisco Navarro, es van fer el “longuis” i es va imposar de facto el bany mixt al preciós 
recinte inaugurat l'any anterior. (5)

Fraga, 196?. Postal de la Piscina municipal per adultos (5).
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Documentació: (2) AHM de Fraga, Caixa 151, llig.5, foli 25. (5) ARELLANO, Mª José. Crónica 
de Fraga (1957-1987). Zaragoza, 1988. ZAPATER, Mary. Fogaril i Calaixera nº 55. 
ZARAGOZA, 2004. 

Notes: (0) A la memòria de aquelles dones fragatines que, en temps difícils, van donar una 
lliçó de solidaritat i reivindicació front a normes injustes. (3) 33'33 mts de llargària. (4) Cal 
tindre present que allavonces encara no estava establert el canvi d'horari, per la qual cosa per 
a comprendre-ho nosaltros millor, cal afegir-li una hora.

Fotografíes: (1) FOTOEXPRÉS. (5) Col·lecció particular Paco Tejero.


