
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
“...La societat fragatina no va defallir i eix mateix any es va formar 
una Comissió Pro-reconstrucció del pont, constituïda 
exclusivament per persones emprenedores de la societat civil 
que van aportar una important quantitat de diners i la van posar a 
la disposició de l'Ajuntament per a poder disposar de liquiditat i 
així fer front a la quantitat que havia d'aportar mentre no ho 
recaptés via imposats...”

Paco Tejero Costa

Capítol XVIII

Lo Pont Petit, un propòsit col·lectiu. 



1

EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA - XVIII

Lo Pont Petit, un propòsit col·lectiu. (0)

PACO TEJERO COSTA

Fraga, 1959. Vista del pont local “Lo Pont Petit” acabada la seua construcció. Faltant permís oficial, 

durant un període, les autoritats van fer els ulls grossos i es va permetre l'ús per als vianants. A la seua 

boca solien estar uns gitanos, amb camisa blanca i pantalons foscos, que tractaven de comprar aquells 

animals de tir que, per vells o per mecanització, els paios se'n volien desprendre. (1)

T'hauràs adonat, estimat seguidor de L0 PONT DE FERRO, que porto un temps sense 
aportar el meu escrit de divulgació mensual. La veritat és que des d'un primer moment 
em vaig plantejar que la sèrie EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA havia de tindre 
una sèrie limitada d'articles, sobre la vintena.

Sentir que estàs repetint lo mateix una vegada i una altra, que t'has quedat estancat i 
que no saps com eixir del pas era un del temors que tenia quan vaig planificar esta 
col·lecció d'articles i que no hai pogut evitar.

Per això, i d'acord amb recomanacions rebudes, m'hai pres un descans en entendre que 
m'havia saturat lo cervell, encara que la xispa continuava estant allí. Ara crec que ha 
arribat lo moment de reprendre la sèrie i finalitzar-la amb tres números més, tal qual 
m'havia proposat i emprendre un nou projecte en el qual l'anàlisi del nostre ric passat 
tinc “in ment” realitzar-lo amb altres paràmetres.



Si a jo m'ha resultat difícil lo capítol dedicat al Pont Petit, als fragatins de l'època els va costar 
encara més portar a terme eix projecte. I és que, si la ràpida construcció del nou pont de la N II 
sobre el riu Cinca al seu pas per Fraga en un punt més al nord del que venia a substituir, volat 
durant la Guerra Civil Espanyola, va ser fruit d'una planificació del govern de la Nació, com ja es 
va exposar en l'article anterior, el Pont Petit va ser una empresa resultat de la tenacitat de la 
societat fragatina que sofria diàriament los inconvenients d'una llarga volta per a accedir 
diàriament a les seues finques, empreses o habitatges situats en l'altra riba del Cinca. (2)

Des del Ministeri s'era conscient de la necessitat de construir un pont per al servei local de la 
població, però les necessitats nacionals eren incommensurables. Per això des de les 
instàncies superiors es va aplicar una tàctica que saben fer molt bé les administracions, les 
d'abans i les d'ara: la de no negar la necessitat, però al mateix temps fer tot lo possible per 
retardar la solució. (3)

Ja en el projecte de construcció del Pont sobre el Riu Cinca a Fraga, en la carretera de Madrid a 
França per la Jonquera, conegut posteriorment pel Pont de Dalt o Pont Gran, i elaborat en 
1940, s'incloïa un pont per al servei local de Fraga. Però … d'una sola via. El que va provocar 
que des de l'Ajuntament de Fraga se sol·licités que la calçada contemplés dues direccions 
simultànies.

Al 1944 es va aprovar el projecte de construcció del pont per al servei local de Fraga de dues 
direccions. Igual que El Pont de Ferro destruït, el projectat, constava de 5 trams de 45 m sobre 4 
piles. No obstant això, no era de bigues rectes sinó d'arcs parabòlics voladissos, i … 
enterament de ferro, material que precisament no abundava en aquell context de postguerra i 
guerra mundial.

Tres any més tard, se va licitar la construcció, sent adjudicada a l'empresa madrilenya 
ENTRECANALES Y TABORA que després dels primers moviments preparatoris … va 
suspendre els treballs per falta de l'element principal, el ferro.

La societat fragatina no va defallir i eix mateix any es va formar una Comissió Pro-reconstrucció 
del pont, constituïda exclusivament per persones emprenedores de la societat civil que van 
aportar una important quantitat de diners i la van posar a la disposició de l'Ajuntament per a 
poder disposar de liquiditat i així fer front a la quantitat que havia d'aportar mentre no ho 
recaptés via imposats. Al seu torn, per a fer caixa va procedir a la venda, via subhasta, de:

1.- Els terrenys municipals delimitats al N per l'Avinguda, allavonces denominada, del 
Generalíssim; al S per la Serradora de Valero; a l'O per l'antic matadero i a l'E pel riu Cinca.

2.- Dos immobles situats en la C. de la Presó, junts a l'Ajuntament Vell (actual Palau 
Montcada).

	 3.- Onze anys després, i per a la mateixa finalitat, procedirà a la venda de la tala de 
llenya alta del mont d'Utilitat Pública núm. 149 (La Serreta Negra).

L'any 1953, davant la paralització de les obres i rescissió del contracte a l'empresa 
Entrecanales y Tabora, s'intensifiquen les entrevistes amb les autoritats provincials i nacionals 
sol·licitant la mediació del fragati Sr. Manuel Alabart, en aquell temps Cònsol d'Espanya a Fes, 
qui comunica als seus interlocutors lo propòsit del Ministeri d'Obres Públiques (MOP) lo ferm 
propòsit de construcció del pont local de Fraga, però … amb canvi de projecte.
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Fraga, 1960. A Fraga tenim dos Ponts! Era l'expressió que estava en boca dels fragatins orgullosos de tindre 

una solució de la qual tardarien anys a fer-ho els d'altres localitats, com ara Lleida que haurà d'esperar a 1973 

a veure un segon pont. (4) 

El tipus de pont triat serà el més senzill existent en lo catàleg nacional: de bigues rectes de 
formigó armat; de 10 trams de 23 m cadascun (5) sobre 9 piles. L'autor del projecte va ser 
l'Enginyer Sr. Fernando Susín Hernández, que també supervisarà les obres. Eix tipus de pont 
és la lògica evolució del més usat des de temps immemorials, amb la plataforma construïda a 
base de taulons de fusta sobre troncs clavats al llit del riu mitjançant la famosa Maça.

Davant la visió de la llum que anuncia el final del túnel ningú es vol quedar al marge, i així es 
procedeix a la reorganització de la Comissió Pro-reconstrucció del Pont, amb la inclusió de 
representants de l'Ajuntament, del Consell Local de FET i de les JONS i de la Parròquia, a més 
dels veïns que havien anticipat quantitats de diners.

Quedava el pas administratiu de l'adjudicació i amb la finalitat que no quedés deserta, des de la 
Prefectura Provincial del MOP es va buscar una solució sui generis recomanant que 
l'Ajuntament de Fraga es presentés a la licitació com una constructora. Gràcies a n'això es va 
salvar l'últim escull quedant adjudicada l'obra al Consell fragatí, que acorda que les obres se 
fagen pel mètode d'estall, oferint-ho a l'empresa CONSTRUCCIONS LLAGOSTERA S.A. amb 
seus a Lleida i Barcelona.

Per fi, el 27 de Desembre de 1956, los fragatins van veure com s'iniciaven les obres de 
construcció de l'anhelat pont per al servei local. 12 anys d'esforç col·lectiu veien la  
recompensa!!.

Com sol passar en est tipus d'infraestructures públiques, durant la seua execució sol produir-se 
variacions, fruit de modificacions o reformes per omissions, que encareixen lo pressupost 
primitiu que en lo cas present ascendia en principi a 6.814.172 ptes. Del projecte es va modificar
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la calçada de 5 m d'ample previst pel de 6 m., es va incloure la instal·lació d'enllumenat i la 
col·locació de canonades d'aigua potable per al servei del Barri dels Afores. També es va haver 
de fer front a la retirada de bigues i altres ferros procedents del derruït Pont de Ferro.

A finals del Maig de 1959 se podia dir que estaven finalitzades les obres, quedant a l'espera de la 
inauguració oficial. Era il·lusió de la Corporació que Franco, durant la seua visita, aquells dies, a 
les obres de Regs a Tardienta s'hagués desplaçat a Fraga, però no va anar així. Per això, van 
rebre l'autorització del Governador Civil per a la posada en servei del nou pont demorant la seva 
inauguració oficial que es realitzarà al 1960 a l'entorn de la commemoració del “XXIV aniversari 
del Gloriós Alçament Nacional” i amb la presència exclusivament de les autoritats provincials i 
Enginyers d'OP.

Així doncs, lo 3 de Juny de 1959 s'obre a tota circulació el pont de servei local, conegut 
popularment Pont Petit o també Pont de Baix.

Los fragatins estan contents ja que durant la construcció nombrosos veïns han treballat a les 
obres, però, sobretot perquè amb el servei d'esta infraestructura es facilita de gran manera 
l'accés a les hortes. No obstant això, de seguida s'adonen de la falta de seguretat de la barana, 
instal·lada en una vorera estreta (0,75m), amb barrots transversals molt separats i sense 
rodapeus. Les protestes seran contínues i lamentablement los esdeveniments donaran la raó, el 
28 de gener de 1969 mor ofegat lo nen de 8 anys Jesús Teixidó Badía en escórrer-se entre les 
baranes; hi haurà un clam popular i noves protestes perquè el problema sigue solucionat (6).

Fotografies: (1) Autor, ARIBAU NAVARRO J.M. (1918-2000). Fondo Foto Express. (4) 
Col·lecció SALLERAS, J.

Documentació: (0) ESPINOSA, R; SALLERAS, J. Fraga y el Cinca: sus puentes y sus barcas. 
La Casa de Fraga. 1994. (5) AHMF. Caixes 150-151-152. (6) ZAPATER, Mary. Fogaril i calaixera, 
nº 55.

Notes: (2) La Jefatura Provincial de O. P. era coneixedora d'esta situació y de l'intens tràfic per 
creuar lo riu. Així, a l'informe elaborat per l'Enginyer en Cap y enviat a la Superioritat a l'Abril de 
1941 es pot llegir “según estadística del movimiento tomada a finales del año 1940 y principios 
de 1941, el término medio de los vehículos de tracción animal (carros) que han de circular 
diariamente por dicho puente, durante el día, será de unos 400, el de caballerías sueltas de unos 
1.000, y el de peatones muy considerable, circulación que podemos estimar reducida a 1 
décimo por la noche …”

(3) A Fraga tenim un cas similar amb lo projecte de Residencia Comarcal de Gent Gran.  

(5) Per seguretat, la longitud màxima de cada tram autoritzada per a est tipus de pont és de 25 m.
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SUPLEMENT
A. ELECCIÓ TIPOLOGÍA DEL PONT

Encara que el primer projecte contemplava un pont d'arc voladís de ferro (Aa), finalment lo 
portat a terme va ser de bigues rectes de formigó armat. Esta última solució era la més 
usada des de temps immemorials, però amb el material d'antany, la fusta (Ab).
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SUPLEMENT
A. VENDA DE PATRIMONI

Per a fer front als compromisos econòmics que la localitat de Fraga havia d'aportar per la 
construcció d'un pont per al servei local i altres obres, la Corporació va procedir a la venda 
mitjançant subhasta del patrimoni municipal relacionat a continuació:

	 (Ba) Solar contigu a la boca oest del nou pont.

	 (Bb) Dos cases pairals al costat de l'actual Palau Montcada.

	 (Bc) Tala de lot de llenya alta (pins) a la zona de la Serreta Negra.
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