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Característiques 
generals

El nom de la vila 
Tal com succeeix amb altres pobles de la comarca del Segrià, l’etimo-

logia d’Almenar o Almenara cal buscar-la en la llengua àrab. De forma 
pràcticament unànime es considera que té la seva arrel en el mot al-mänâ /
al-mänâra, que significa ‘talaia’ o ‘lloc on s’encenen fogueres de senyal’, tal 
com indica el filòleg Joan Coromines. 

El fet de trobar escrit indistintament Almenar o Almenara per referir-se a 
la nostra vila ha portat a identificar-la, segurament des de J. Pleyan de Porta 
(1889), amb Almenara la Vella, que situava en l’antic llogaret del terme 
conegut com la Torre de Santa Maria de Solsona. Però alguns estudis més 

Entrada a la vila per la carretera N-230, en direcció nord. (Fotografia: Anna Soler)
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recents situen Almenara la Vella passat el terme d’Almenar, al costat dret de 
la Noguera Ribagorçana i relacionat amb un indret de molins. 

Situació del terme i les partides
La vila d’Almenar es troba a una vintena de quilòmetres al nord de la 

ciutat de Lleida, dintre de la comarca del Segrià, i voreja algunes poblaci-
ons de la Franja. Al costat de la vila hi passen la carretera N-230, que des 
de Tortosa travessa aquella ciutat i duu a França per la Val d’Aran, i l’auto-
via A-14.

El terme municipal d’Almenar, amb una superfície de 66,37 km2, és dels 
més extensos de la comarca. El nucli urbà, situat a 329 metres d’altitud 
sobre el nivell del mar, es troba edificat al vessant est de l’altiplà del Sas, 
que parteix les fondalades que formen la vall de la Noguera Ribagorçana, 
abans de desguassar al Segre, i la del riu Cinca. 

Després de la conquesta feudal als musulmans, el terme del castell d’Al-
menar era més extens que en l’actualitat. Fins al segle xix va perdurar l’an-
tic llogaret de la Torre de Santa Maria, que pertanyia a la jurisdicció de 
l’església de Solsona, avui dia integrat al terme d’Almenar. Per altra banda, 
en la part occidental del terme, des de l’arribada de les aigües del canal 
d’Aragó i Catalunya vers els anys 1912-1913, ha adquirit importància el 
caseriu anomenat la Bassa Nova (dit també Cafetí). 

El nucli poblat vist des del Castell dels Moros, amb l’horta al fons. 
(Fotografia: Josep Forns)
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Les partides que mantenen el nom viu en l’actualitat i que estan docu-
mentades des de fa més anys —als segles xi i xii— són la Unilla, el Sas, 
el Sessalt i Fenollet, totes al secà. Però podem afegir-hi les Foradades, la 
Cadireta, els Quadros, els Padós, Comaestreta, Bolós, Puigperdiguer, els 
Fondos, els Codissos, les Gralles, la Boquera o la Plana, entre moltes altres. 
Pel que fa a les terres de regadiu de l’horta vella, els ponts de la séquia de 
Pinyana delimiten clarament l’àrea de la seva influència: els ponts del Julià, 
dels Padós, del Molí, de la Munya o Almúnia, de Farrando, del Parat, de la 
Torre, de la Ràbia i del Capellà. Altres noms de partides de l’horta són la 
Vernera, el Solà, el Sot, la Vall i les Pitrades.
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El relleu
El perfil suau del terreny i els cursos d’aigua han permès trobar, al llarg 

dels segles, un espai útil per desenvolupar un medi de vida que combinés 
les àrees irrigades, menors, amb les pròpiament de secà, més extenses. La 
unitat de relleu més important de la nostra àrea d’estudi és l’altiplà co-
negut com la serra del Pla, formada per l’acumulació dels antics dipòsits 
al·luvials que arrossegava al seu pas el riu Noguera Ribagorçana durant 
l’època quaternària. El configuren els plans que coneixem com del Sas, del 
Sessalt i de Fenollet. A banda i banda de la serra sorgeix una rica orografia i 
hidrografia menor, que rep els noms de sas, sardo, coma, clot, tossal, galta, 
fondo, sot, barranc, clamor, reguer i font, molt vius en la contrada.

Els turons més prominents del terme d’Almenar corresponen a la serra 
de Sant Salvador (391 metres), a Sant Sebastià Vell (388 metres), al Castell 
dels Moros (380 metres) i al tossal del Metxut (364 metres), mentre que 
els indrets més fondos, al sot de la Noguera Ribagorçana, baixen fins a la 
cota de 240 metres.

La séquia de Pinyana obté les aigües de la Noguera Ribagorçana i irriga 
per gravetat la part del terme que es coneix com a Horta Vella, és a dir, la 
compresa entre la séquia i el riu. 

El clima
El Segrià forma part d’una àmplia àrea que es caracteritza per tenir un 

tipus de clima mediterrani temperat, de tendència continental, amb un rè-
gim d’humitat mediterrani sec que s’apropa a l’aridesa. Les temperatures 
reflecteixen una considerable oscil·lació tèrmica entre els mesos d’hivern i 
els d’estiu, i fins i tot entre el dia i la nit. Les precipitacions són escasses, 
d’una mitjana anual de 395 mm anuals. Els mesos més plujosos són els de 
setembre i de maig, mentre que els de sequera es corresponen als de febrer 
i de gener. Tal com es pot observar en el gràfic ombrotèrmic de la vila veïna 
d’Alfarràs durant el període 1935-1954, la temporada de més calor té lloc 
durant els mesos de juliol i d’agost, mentre que el fred és intens durant el 
gener i el desembre. L’amplitud tèrmica per a aquest període d’anys men-
cionat seria de 21 °C. 

El medi físic
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La vegetació i els sòls
La flora del terme ha evolucionat lleugerament al llarg dels segles per la 

incidència humana, vinculada estretament amb l’increment de la superfície 
de conreu. Les terres de la zona occidental del terme, la majoria de propie-
tat comunal i dels propis de la vila, es dedicà a les pastures de bestiar trans-
humant fins a la segona meitat del segle xviii. En convertir-se en conreu, 
hi han predominat els camps de gramínies (ordi i blat), compartits amb 
plantacions d’olivers, d’ametllers i, en algun indret i en moments concrets, 
de vinyes. Quan s’ha esdevingut la possibilitat d’irrigació, s’hi han implan-
tat els farratges, sobretot l’alfals i el panís, i els arbres de fruita dolça, que 
probablement han protagonitzat els canvis més notoris que s’han donat 
mai en el paisatge del terme. 

Les vores del riu, de la séquia, del reguer i dels braçals han estat els 
indrets del territori més idonis per a la penetració d’espècies humides d’ar-
bres no resistents a la sal, com els verns, els freixes, els salzes, els àlbers, els 
oms, els gatells, els maigs, els roures, les cerveres i els lledoners.

(Elaboració pròpia a partir de les dades de F. Elías i L. Ruiz)

Climograma d’alfarràs (1935-1954)
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El repertori de plantes i d’arbustos és llarg, però les generacions actu-
als n’han anat perdent la denominació. Podem esmentar com a pròpies 
l’argelaga, l’arinyó, els arnalls, els bambarols, les barces, les blumagues, la 
bova, les botges, les canyes, el cenissell pla, els cialls, les cireretes de pastor, 
les cisques, la cogula, les lletreres, la coscollina, la cua de cavall, la cua 
de rata, els curiells, les curioles, l’enciamet de ruc, l’espart, l’espigadella, 
l’estripa-sacs, l’atzavara, el fenàs, el fenoll, la grama, els joncs, la julibarda, 
la llengua de bou, els llicsons, les malves, les majoles, la mareselva, el mar-
gall, les margarides bordes, els marreus, el melgó, la molsa, les ortigues, els 
panicrostos, les parrelles, els pets de flari, els pets de llop, el picalicou, el 
plantatge, les rabaníssies, la regalíssia, els raldons, els romeus, la rèvola, la 
roja, el romer, la sarga, el sarroll, les sisques, els sotacristos, el timó, els tra-
vacavalls, la trepadella, els vímets, les violetes boscanes i les xicoies, entre 
moltes altres (Josep Gonzàlez). 

La fauna
El terme d’Almenar, a causa de l’existència de zones clarament dife-

renciades entre regadiu, secà i marges dels cursos d’aigua, ha permès el 
desenvolupament d’unes condicions biòtiques que inclouen una àmplia 

Paisatge amb diversitat de conreus típic de l’horta. (Fotografia: Josep Forns)
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diversitat d’animalons, d’aus i de peixos. Algunes de les espècies tradicio-
nals hi són escasses actualment; però altres, poques, n’han incrementat la 
presència. 

Dels animals que han tingut o encara tenen presència en el terme d’Al-
menar, hem de mencionar els conills, les llebres, les guineus, els teixons, 
les rates cellardes, els llangardaixos, els sàputs, les granotes, les sangartilles, 
les mustreles, els gats fers, les serps, etc. En els cursos d’aigua, les llúdri-
gues, els barbs, les anguiles, les carpes, les truites de riu, els crancs de riu, 
els talps, les serps d’aigua, etc. Pel que fa als ocells i a les aus, cal deixar 
constància dels auriols, els xuts, els xoriguers, els roquerols, els culrogets, 
les grives, els picots, els rossinyols, les òlibes, els mussols, les xurres, les 
perdius, els ca  bussons, les puputs, les garses, les guatlles, les perdius, els 
es tornells, els corbs, els pardals, els coloms fers, els cucuts i els ànecs, entre 
altres (Josep Gonzàlez). Algunes d’aquestes espècies han desaparegut des 
de fa dues o més generacions.

Les aigües i els regadius
L’aprofitament dels cursos d’aigua resulta imprescindible per a la su-

pervivència en un territori deficient en precipitacions. Més enllà de l’acu-
mulació primitiva d’aigua de la pluja en les basses dels poblats dispersos 

La séquia de Pinyana 
abans del revestiment, 
amb el Molí de Farina 

al fons. 
(Fotografia: Institut 
d’Estudis Ilerdencs, 

Fons Porta)
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pel terme, l’obra més transcendent realitzada per l’esforç col·lectiu dels 
pagesos de la zona abans del segle xx és la séquia de Pinyana. Ramon Be-
renguer IV en donà la propietat als habitants del castrum d’Almenar (que 
llavors integrava els poblats d’Almenar, Alfarràs, Andaní i la Torre de Santa 
Maria) l’any 1151, una vegada la séquia fos definitivament construïda. Des 
d’allí s’estengué posteriorment cap a Lleida i pobles avall. 

El reguer de Santa Maria recull les aigües sobrants dels braçals dels rega-
dius i de les filtracions dels camps per retornar-les al riu. Tant aquest reguer 
com la sequieta de Ratera, els dos de recorregut perpendicular al riu No-
guera Ribagorçana, potser tenen el seu origen en cursos d’aigua irregulars 
anteriors a la séquia de Pinyana, provinents de petites fonts i dels barrancs 
dels vessants de la serra del Sas. 

En canvi, el canal d’Aragó i Catalunya fou una obra iniciada a finals 
del segle xix, que va començar a proporcionar aigua corrent de boca l’any 
1910, mentre que la primera comunitat per irrigar el terme d’Almenar ar-
ribà vers els anys 1912-1913.

Per l’extrem occidental del terme transcorre la clamor Salada o Amarga, 
que delimita part del terme d’Almenar amb el del Campell. 

Pel que fa a les fonts, algunes tenen la capa freàtica als vessants dels 
plans del Sas, del Sessalt i de Fenollet. Des del conreu intensiu de cereal a 
partir dels anys 1950, la majoria de les fonts s’han anat assecant. Les més 
conegudes són les de Manel, del Sardo, del Cucut, de la Muga, de Fenollet, 
del Camarasa, de la Coma, de Seró, d’Alfarràs, dels Padós i del Casinyé. 

Antic curs d’aigua de la font de Manel. Avui, gairebé sec, ha estat reaprofitat com a 
bassa de reg amb les aigües del canal d’Aragó i Catalunya. (Fotografia: Josep Forns)
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La prehistòria i l’edat antiga
El territori d’Almenar ha estat habitat des d’èpoques remotes. L’estudi 

de les prospeccions fetes principalment per F. Martí i J. R. Gonzàlez ens 
permeten conèixer els principals jaciments. Els més antics, de l’edat del 
bronze, es localitzen al pla de la Portella, al tossal de les Gralles i a la par-
tida de Tudela. 

Al regal dels Oms s’han trobat restes iberes, igual com al tossal del 
Ton de Tonot, al tossal del Santamaria i al pont de Farrando; però, en 
aquests dos darrers llocs, hi perduren fins entrat el període romà. A la 
partida de la Unilla, a l’entorn d’un pou excavat a la roca, hi ha ceràmica 
dispersa, com bases d’àmfora romana i restes de llars de foc. En la serreta 

La història

Els jaCimEnts arquEològiCs dE l’èpoCa antiga
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de la torre del Piqué s’hi han localitzat restes d’una vil·la romana, amb 
assentaments anteriors que es remunten a l’edat del bronze. També hi ha 
presència romana al pont del Julià, a la torre del Bertran i al sot del pla dels 
Quadros. En aquest punt, no gaire lluny del riu, hi va aparèixer una àmfora 
que es pot datar entre el segle i aC i el segle i dC.

Pel seu interès arqueològic local hem de remarcar els dos punts més alts 
del terme. Es tracta del tossal de Sant Salvador, que mostra una continuïtat 
des del període ibèric, passant pel romà fins al medieval, i del tossal del 
Metxut, que segueix una cronologia paral·lela fins a l’època romana. Del 
tossal del Metxut prové un padellàs de ceràmica que conté una inscripció 
en alfabet iber, on hi podem llegir                   (segons Joan Ramon Gonzà-
lez, es transcriu saiti, nom de lloc identificat amb la ciutat de Xàtiva), i 
del de Sant Salvador, una peça de terracota romana que representa una 
figura femenina que porta un cistell amb fruits, els dos trobats per Xavier 
Batiste.

L’edat mitjana
En aquesta etapa apareix el primer nucli urbà de la vila (als segles xi-xii) 

i comença un cicle de progrés que passarà a ser de crisi a partir de mitjans 
del segle xiv. 

Terracota romana procedent de la serra de Sant Salvador, recollida per X. Batiste. 
(Fotografia: Josep Forns)
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