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EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA - XVII
Un pont definitiu nou i alguna cosa més.

PACO TEJERO COSTA

Fraga, 1943. Vista de la construcció del Pont de la N II des del Murallot. (1)

Siguen les meues primeres paraules per a expressar el meu agraïment a les més de 1.200 
persones que s'han interessat per l'anterior capítol referit al “Pont dels Navarros”. Per a jo suposa 
un incentiu per a continuar indagant en la nostra història contemporània i divulgant-la juntament 
amb elements que mos porten records de joventut o familiars. Això no seria possible si Fraga no 
comptés amb un Arxiu Històric ben catalogat i conservat gràcies a les diferents Corporacions 
Municipals i al personal al seu servei; gràcies a tots ells. No em puc oblidar del promotor del blog LO 
PONT DE FERRO, un mitjà de comunicació en línia, d'acord amb els moments en què vivim, que  
ha permès als investigadors continuar amb la nostra labor de divulgació; gràcies també  a tu, José 
Antonio.

En capítols anteriors hem anat veient com Fraga anava evolucionant i progressant, en unes 
ocasions gràcies a la iniciativa de la seua gent i en unes altres, la majoria d'elles, a la planificació del 
govern estatal de torn o a l'avanç de la pròpia societat.

Lo tema que centra l'estudi d'est article, la construcció d'un nou pont definitiu sobre el riu Cinca, és 
un exemple clar d'això segon. Veguem-ho!!. 

A causa de la longitud de l'article, l'he dividit en tres apartats amb un complet suplement.
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1.- EL CIRCUITO NACIONAL DE FIRMES ESPECIALES (CNFE).

La popularització dels vehicles propulsats a motor entre una burgesia àvida de viatjar, així com a 
modern mitjà de transport comercial i col·lectiu de passatgers va demostrar la inadaptació de la 
xarxa de camins existents a Espanya a les noves exigències de circulació.

Fent-se ressò d'eixa necessitat, a 1926, sota el Govern de Primo de Rivera, sent Ministre de Foment 
Rafael Benjumea, Conde de Guadalhorce, es va aprovar la creació del Circuito Nacional de Firmes 
Especiales. Es pretenia adaptar a les necessitats del trànsit automòbil una sèrie d'itineraris que 
conectessen los principals nuclis de població i aquelles zones d'especial valor històric-artístic. Per a 
això s'establien carreteres de primer, segon i tercer ordre. (2)

En aquell pla, Fraga estava en una situació privilegiada; travessada per la carretera de primer ordre 
núm. XIII (de Madrid a França per la Jonquera), era l'única localitat important de la província d'Osca 
inclosa en el Circuit. Esta carretera estava entre les que van ser objecte de millora del ferm i peralt, 
substituint la plataforma de terra per una base de macadán amb un reg superficial d'alquitrà i 
delimitant-la amb revores de pedra (3). Excepte casos molt puntuals no estava previst la rectificació 
del traçat.

Al tram entre Saragossa i Lleida, l'accident orogràfic més difícil de superar era el fosso del riu Cinca. 
Riu que després de segles i segles ha perforat una àmplia vall. Per a superar-ho la carretera se 
cenyia al terreny, serpentejant amb un traçat de revolts per a superar el gran desnivell de la Baixada 
de la Punta, per la part oest, i del Coll de Fraga per la de l'est. (4)

En compensació pels beneficis que suposava el pas per una localitat eix tipus de carreteres, esta 
havia d'aportar al Circuit una suma calculada sobre la base de 0,50 pts/habitant. Segons la Memòria 
elaborada pel Ministeri de Foment sobre els treballs efectuats, des de la creació del Circuit en 1926, 
fins a Desembre de 1930, l'aportació de les localitats situades en el tram entre Saragossa i Lleida 
van ser les següents: (5)

Alfajarín …………………   680,00 pts

Bujaraloz ……………….    740,00   “

Peñalba ………………...    700,00  “

Candasnos ……………..    531,50  “

Fraga …………………… 3.913,50  “ 

Alcarràs ………………… 1.487,50  “	

Per a comprendre la importància de l'aportació cal pensar que està calculat que el valor d'una 
pesseta d'aquella època equival a 80 euros de 2010.

A més, es va exigir l'existència d'establiments hotelers denominats albergs de carretera i refugis de 
carretera. Fraga disposava de l'Hostal de Camilo a la part occidental de la vall i l'Hotel Sorolla dins 
del nucli urbà.
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A dalt, 1928. Foto extreta d'Internet on es pot apreciar el canvi del ferm de terra de la plataforma d'una 

carretera per macadán i després reg asfàltic.

A baix. Fraga, 2020. Zona de la Baixada de la Punta on es pot observar restes de macadán asfaltat i una 

revora de pedra. (13 )
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Fraga, 1930. A dalt, vista de part de la Baixada de la Punta (6). 

A baix, vista aèria on es pot observar el primer tram de la carretera Núm. XIII d'accés al Coll de Fraga (des del barri 

de les Estressanes-km 437 fins passat el cementeri) (7).
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Fraga, 1930. La inclusió de Fraga en el Circuito Nacional de Firmes Especiales va permetre 

promocionar el seu típic nucli urbà i les seues gents, especialment l'elegant Pont de Ferro i el 

vestit típic conservat per les dones. (8)
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Fraga, 1930. A dalt, L'Hostal de 

Camilo, situat al Barri Afores del 

Pont (8).

A baix, nou establiment a la 

disposició dels viatgers del 

Circuit (9).
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Aquell pla va continuar el seu desenvolupament durant la 2n República, no obstant això, l'esclat 
de la nostra Guerra Civil lo va arruïnar. La circulació va quedar molt afectada per la voladura 
d'alguna alcantarilla, però sobretot per la del robust Pont de Ferro que permetia salvar el riu 
Cinca.

Fraga. A dalt, Pont de Ferro inaugurat en 1883 i que permetia salvar el riu Cinca. (10)

A baix, estat en què va quedar en ser volat al març de 1938 i dificultant la comunicació fluida entre les dues ribes. 
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Fraga, 1943. Construcció dels arcs parabòlics del nou Pont sobre el riu Cinca. (10)

Per a conèixer de manera rigorosa l'actuació de reconstrucció del Nou Estat sorgit de la Guerra, 
seguirem la Tesi Doctoral de Vanesa M. García-Lozano que amb el títol La Ingeniería de caminos 
durante la Guerra Civil española. Destrucción y reconstrucción de puentes va presentar el 2015 en 
la Universidade da Coruña.

Pág 657.  “En 1939, con la guerra finalizada, España presentaba un panorama desolador. El país 
había sido arrasado en una de las más cruentas guerras civiles que enfrentaron a ciudadanos de un 
mismo país, provocando tan sólo muerte y destrucción. Ahora se imponía una Dictadura fascista, 
que regiría en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica del país.

Entre las más apremiantes labores a las que se enfrentaban las instituciones del nuevo Estado, se 
encontraban las de reconstrucción del país. En el plano material, las poblaciones y las 
infraestructuras habían sido objeto de graves daños, y resultaba imprescindible recuperarlos para 
devolver al país a su actividad normal.

Las carreteras y los ferrocarriles fueron objetivo de guerra en ambos bandos, y a su destrucción se 
dedicaron con mayor o menor fortuna. El bando sublevado a través de acciones ofensivas 
generalmente de la aviación, y el bando republicano a partir de acciones defensivas de retardo.
…
Los elementos más castigados resultaron los puentes, por ser los que proporcionaban con mayor 
probabilidad el objetivo perseguido: impedir la continuidad de las comunicaciones.

2.- CONSTRUCCIÓ DEL NOU PONT SOBRE LO RÍU CINCA.
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…

Los daños no afectaron por igual a todo el territorio. Las destrucciones fueron más numerosas en 
aquellas provincias en las que se presentó resistencia y hubo enfrentamientos.”

Pág. 663. “Ante la inmensa labor de reconstrucción de las infraestructuras que se presentaba, se 
hacía necesario disponer de una herramienta que definiera tanto los objetivos como las 
prioridades en materia de inversión de obras públicas. Durante la guerra, el bando franquista, 
viéndose victorioso, ya comenzó la elaboración de un Plan de Obras Públicas de ámbito nacional, 
cuya tarea recayó en la figura de Alfonso Peña Boeuf, primero como presidente del Comité Director 
del Plan de Obras Públicas, y después como primer Ministro de Obras Públicas del Gobierno 
franquista.”

Només 10 dies després que Franco donés per finalitzada la guerra es va aprovar un avanç del Pla, 
però incomplet ja que només afectava aquelles províncies que havien estat “alliberades” fins a 
mitjan 1938. El Pla definitiu per a tot el territori nacional es va aprovar just dos anys després, 11 
d'abril de 1941, i comprenia actuacions en diversos sectors: camins i carreteres, ferrocarrils, obres 
hidràuliques i ports i senyals marítims.

Lo principal objectiu que perseguia el Pla per a les carreteres i camins era el de modernitzar la 
xarxa de carreteres existent per a adaptar-la a les noves condicions requerides pel trànsit a motor. 
Per a aconseguir-ho l'actuació havia de centrar-se en dues àrees que es corresponien amb els 
problemes de Ferm i Traçat.

Primerament es va procedir a la classificació en funció del seu ample, ferm i longitud, dotant-les 
d'una nova denominació de carreteres nacionals, carreteres comarcals i camins locals, en 
substitució de les antigament denominades carreteres de 1°, 2° i 3° ordre, i camins veïnals i 
provincials, i per a harmonitzar-les es va sistematitzar la nomenclatura i quilometratge. La 
carretera de Madrid a França per la Jonquera va passar a denominar-se Carretera N II i el seu 
ample de 9 m. Just al final del nou pont es va situar el Km 437.

Quant al traçat, les solucions, encara que difícils i complicades en aquella època, consistien a 
proposar una progressiva rectificació de traçat per a millorar la visibilitat i, així, la circulació.

Ja a 1941 l'empresa Cubiertas y Tejados va començar la construcció del nou pont sobre el riu Cinca 
al seu pas per Fraga amb les següents característiques:

Longitud total del pont: 293 m

Desaigüe lineal: 224 m

7 arcs de 32 m de llum cadascun, de tipus parabòlic de formigó armat.

Altura de la rasant: 12 m

Amplària total: 9 metres, dels quals 7,50 corresponen a la calçada i 0,75 m a cadascuna de les 
dues voreres.
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Fonaments: 8 o 9 m de profunditat.

Pressupost general: 3.703.346,35 pts (12)

Lo Pont es va inaugurar de manera solemne el divendres 5 Maig de 1944 amb la presència del 
Ministre d'Obres Públiques, que a l'endemà va fer el mateix amb el pont de Lleida.
 Al dia següent La Vanguardia Española publicava la següent crònica:

“Inauguración de un puente en Fraga

Fraga, 5. — A las seis y media de la tarde llegó a esta ciudad el ministro de Obras Públicas señor 
Peña, acompañado de los directores generales de Ferrocarriles y de Caminos, y de su secretario 
particular, con objeto de inaugurar el nuevo puente de esta ciudad.

A la entrada del pueblo dieron la bienvenida al señor Peña las autoridades. Fraga estaba 
artísticamente adornado con banderas y colgaduras. Un inmenso gentío esperaba al señor Peña, 
a quien recibió con aplausos, mientras camaradas de la Sección Femenina, ataviadas con los 
trajes típicos del país, hacían entrega al ministro de ramos de flores, que el señor Peña recibió con 
muestras de agradecimiento.

Después conversó con las autoridades y se dirigió a pie hacia el puente. El ministro hizo entrega de 
las tijeras a la jefa local de la Sección Femenina, camarada Corbalán, quien cortó las cintas, 
quedando, inaugurado oficialmente el puente, entre vítores y aplausos. Antes fue bendecido por el 
vicario general de la diócesis, mientras la banda de música interpretaba el himno nacional. Desde 
allí, el ministro, las autoridades y representaciones se dirigieron a un hotel donde fueron 
obsequiados. 

A continuación, el señor Peña se dirigió a la pasarela que hacía de puente provisional, admirando 
las perspectivas del nuevo puente, mostrándose muy complacido de las obras.

A las ocho de la noche, el ministro y sus acompañantes, emprendieron el viaje a Lérida,, a donde 
llegaron a las nueve de la noche. — Cifra.”
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Fraga, 1944. A d'alt, inauguració del nou pont sobre el riu Cinca amb la presencia del Ministre de Obres Públiques, 

Ilmo  Sr. Alfonso Peña Boeuf (1888-1966). (11)

A baix, perspectiva del nou pont, les obres del qual van satisfer gratament al Ministre. (8)
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Fraga. Per a la posada en marxa del nou Pont sobre el riu Cinca es va haver de realitzar dues obres complementàries 

en els seus accessos: un llarg terraplè a la part occidental (8) i la rectificació de la carretera mitjançant el desmunt i 

eliminació de les corbes a l'oriental. (12)
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3.- REPERCUSIONS DE LA POSTA EN FUNCIONAMENT DEL NOU PONT SOBRE EL RIU 
CINCA..

Fraga, anys 50. A d'alt, Hotel Galicia, taller i sortidor de gasolina.

A baix, Hotel Parador Sorolla, lloc de descans de viatgers i parada d'autobusos. Situat en la zona lliberada de 

las primeres corbes d'accés al Coll de Fraga i amb un gran aparcament. (10)

La construcció d'un nou pont i la rectificació dels dos trams de la N II que donen accés a la vall 
del Cinca va produir grans beneficis a la població de Fraga: Va obrir una economia basada en 
el sector primari al de serveis; a partir d'allavonces, gràcies a la iniciativa d'empresaris 
fragatins, es van establir al llarg de la travessia hotels, hostals, fondes, tallers i gasolineres.

No obstant això, fins a finals del segle XX no es va poder eliminar el perill que suposava el pas 
de nombrosos camions; en la memòria col·lectiva dels fragatins encara està els greus 
accidents que van sofrir els dos hotels situats al final de cada baixada.
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SUPLEMENT CARTOGRÀFIC

Fulles editades per l'Instituto Geográfico y Catastral  1930 y 1949. Se pot observar el traçat de la 
Carretera del Circuito nº XIII al seu pas per Fraga i la posterior rectificació del traçat d'accés al COLL, 
des del barri de les Estressanes-km 437 fins passat lo cementeri-km 439.
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Mapes de carreteres incloses en el Circuito Nacional de Firrmes Especiales aprovat pel Govern 
de Primo de Rivera i assumit pels governs de la 2a República
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A través de les fotografies aèries del territori espanyol conegudes sota el nom de Vol Americà de 
1956 podem observar l'estat de les rectificacions de la carretera previstes en tres trams d'accés 
a la vall del Cinca a Fraga.

        TRAM ANTIC        
                 
                      
        VARIANT DE RECTIFICACIÓ EN OBRES

                       
        VARIANT DE RECTIFICACIÓ EN US            

 1 BAIXADA DE LA PUNTA
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2 TALLADA DEL CEMENTERI

3 TUNEL DE FRAGA

Los trams abandonats han estat motiu d'un magnífic reportatge, estructurat en tres parts, aparegut 
l'any 2020 al blog del autodenominat Javier que tracta sobre Carreteres oblidades, trams amb 
història, rutes d'interès, viatges i temàtica viària en general. (13)
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Documentació: (2) Per a interessats en conèixer una succinta història de les carreteres 
d'Espanya trobarà informació a:

https://www.geografiainfinita.com/2016/01/la-evolucion-del-mapa-de-carreteras-en-espana/

(5) Memoria 1926-1930. Patronato del CNFE. 1931.

(13) Los interessats poden obtindre el reportatge a les següents adreces:

Part I

https://www.carreterasabandonadas.com/2020/03/las-variantes-de-fraga-parte-i.html

Part II

https://www.carreterasabandonadas.com/2020/04/las-variantes-de-fraga-parte-ii.html

Part III

https://www.carreterasabandonadas.com/2020/04/las-variantes-de-fraga-parte-iii.html

Notes: (3) Macadàn (veu derivada de macadam, al seu torn de John Loudon McAdam, 
l'inventor d'est procés de construcció de carreteres i camins) és lo material de construcció que 
està constituït per un conjunt d'àrids, de granulometria discontínua, obtingut estenent i 
compactant un àrid gruix, els buits del qual s'emplenaran amb un àrid fi denominat enceball. (4) 
Collada o Coll és la part de la divisòria d'una serra, lleugerament més baixa que les dues 
elevacions laterals, per on una via de comunicació la travessa després d'ascendir una 
pronunciada pendent per a després descendir una altra semblant en l'altre vessant. En el cas 
de Fraga estava situat en el Km 441, en la zona del Club de Tennis Fraga i Club Hípic.

Fondo fotogràfic: (1) Autor, ARIBAU NAVARRO J.M. (1918-2000). Fondo Foto Express. (6) 
Láminas de la Memoria 1926-1930. Patronato del CNFE. 1931. (7) GASPAR J. Mundo Gráfico 
1014. (8) Galería fotos coloretjades de LO PONT DE FERRO. (9) Colecció familia Sorolla. (10) 
TEJERO P. Colecció particular. (11) Fogaril i Calixera nº 41. (12) ESPINOSA, R; SALLERAS, J. 
Fraga y el Cinca: sus puentes y sus barcas. La Casa de Fraga. 1994.   
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