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Introducció / Presentació

El municipi de Juneda, així com la comarca de les Garrigues, en els darrers anys han vist com augmentava el
nombre de visitants. Un increment degut als nous atractius turístics i paisatgístics, i la seva situació territorial,
característiques que encaixen perfectament en un nou model de turisme, que busca la tranquil·litat, la proximitat, el
gaudi però també aprendre i conèixer.
La proposta tècnica d’aquest projecte pretén la conservació i posada en valor del patrimoni a través de la senyalització
interpretativa. Així mateix, deixa la porta oberta a una futura connexió amb les rutes de municipis veïns de Les Borges
Blanques, Puiggrós, Cervià de les Garrigues i Castelldans (Les Garrigues), Puigverd de Lleida (Segrià), i Torregrossa
(Pla d’Urgell), amb qui comparteixen un mateix territori, patrimoni i història, per tal de crear un producte més ampli
que reforci un projecte de desenvolupament econòmic i sostenible del territori.

Objectius

Objectius

L’objectiu del present projecte és el foment del turisme de qualitat a partir de la conservació i posada en valor
del patrimoni rural, mitjançant la creació, ampliació i modernització de quatre rutes temàtiques patrimonials ja
existents. Es tracta de crear tres rutes enllaçades entre sí, fomentant una xarxa de senders per a bicicleta i/o
a peu. Aquestes rutes fomentaran la conservació i posada en valor dels elements patrimonials que s’hi trobin.
A més de recuperar un patrimoni públic i de promocionar el turisme sostenible al municipi i a la comarca
(senderisme, turisme de natura, turisme cultural, històric i artístic, BTT, etc.).
Objectius generals:
• Dotar el municipi de Juneda amb mecanismes per al millor coneixement del seu patrimoni.
• Oferir al visitant un eina per a què pugui fer una visita en les millors condicions i facilitar així la seva
interpretació.
• Reforçar el concepte del municipi de Juneda com indret turístic sostenible i amb un gran valor patrimonial
tant des del punt de vista natural com cultural.
• Involucrar la població local i les entitats en els projectes del poble i la seva vinculació històrica, cultural
i paisatgística.
• Promoure l’economia a través de la dinamització turística de qualitat.

Objectius específics:
• Interpretar diversos elements patrimonials mitjançant senyalització informativa. Posada en valor del
patrimoni rural del territori.
• Netejar i adequar els elements patrimonials que estiguin en deteriorament, garantint l’accessibilitat als
visitants i a la ciutadania en general.
• Crear una xarxa de senders senyalitzats que comuniqui amb els tots els nuclis de Juneda, garantint un
equilibri territorial. Creació d’infraestructura turística (punts informatius a l’aire lliure).
• Desenvolupament d’un itinerari turístic que aprofita la potencialitat del territori:
— La Banqueta- Ruta de l’aigua
— Ruta entre Canals
— Juneda històrica
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Juneda
Presentació
Aconseguir que els espais siguin la màxima i millor expressió en si mateixos, fer que
tinguin el seu reconegut protagonisme i que això es pugui reflectir en un impacte directe,
tant en l’individu com en la societat. Aconseguir que els espais siguin la màxima i millor
expressió en si mateixos, fer que tinguin el seu reconegut protagonisme i que això es
pugui reflectir en un impacte directe, tant en l’individu com en la societat.

Muntatge del disseny sobre plafó

Juneda

Benvinguts

La vila de Juneda es troba situada al nord de la comarca de les Garrigues, a tocar de les
comarques veïnes del Pla d’Urgell i del Segrià. La Juneda que coneixem actualment va
néixer a redós d’un petit turó, on es va desenvolupar la vila closa o recinte emmurallat.

Planell Poble

La vila cresqué a fora de les muralles, cap a terres més planeres, urbanitzant el que
avui coneixem com el carrer dels Perxes, amb més de trenta-un porxos de diferents
estils arquitectònics, que han creat unes de les imatges més conegudes de Juneda.
El poble, però, no s’aturà en aquest punt, sinó que va créixer fins a tocar del torrent
de la Femosa i es va configurar entre mitjan segle XIX i el XXI la Juneda que coneixem
actualment.
Sortint dels carrers de Juneda, podem descobrir el passeig arbrat de la Banqueta,
resseguint la quarta séquia del canal d’Urgell, i que ens mostra al seu entorn un magnífic
patrimoni industrial i natural vinculat amb la construcció del canal al segle XIX.
Una de les altres meravelles del municipi la trobem a l’espai natural protegit de Bessons,
on destaquen les espectaculars vistes del territori, l’abundant fauna de rapinyaires, així
com una vegetació típica dels paisatges garriguencs, que contrasta amb el paisatge de
regadiu ubicat uns quilòmetres al nord.
El municipi us ofereix un ventall d’experiències a l’entorn del patrimoni cultural i natural.
Gaudiu-lo!
Vista aèria de Juneda, des de l’est

La Vila Closa

Eixample

Els Bessons

L’antic recinte emmurallat de Juneda és un dels símbols de la vila. Es tracta d’un conjunt
urbà format per carrers amb un traçat estret i tortuós propi de l’urbanisme medieval, amb
una zona costeruda que envolta el turó del calvari, anomenat popularment la Costa.

Amb l’explosió demogràfica de final del segle XIX i principi del segle XX (de 1.015 habitants
el 1836 a 3.664 el 1920), Juneda creix, des d’un punt de vista urbà, vers el camí de la
Font, que esdevé l’eix principal al voltant del qual s’edifiquen els nous habitatges al
tombant de segle.

Des dels antics rentadors de Juneda, comença un itinerari senyalitzat fins a l’espai
natural protegit dels Bessons. Aquest espai consta de 425 hectàrees i es caracteritza per
un paisatge típic garriguenc, amb brolles i garrigues, fragments de boscos d’alzines, pi
blanc i carrascar, combinats amb conreus com l’olivera, ametllers, cereals i vinya.

Els carrers estan més ben planificats, situats en una zona planera, i amb edificis totalment
diferents als que hi havia a la vila closa. Les primeres cases construïdes a la zona es
caracteritzaven per una planta llarga i estreta amb materials pobres: tàpia per a les
parets i fusta per a les bigues. Ja a l’inici del segle XX, es convertí en l’espai on discorria
tota la vida social, econòmica i cultural.

És l’hàbitat de diferents rapinyaires, entre els quals destaquen l’àguila cuabarrada,
l’àguila daurada, l’àguila marcenca, l’aligot, el duc o el xoriguer. Aquesta gran quantitat
de rapinyaires s’explica per l’abundància en aquest territori de conills o perdius. També
hi podem trobar espècies de caràcter estepari, com el gaig blau, el torlit o el còlit negre.

Des de l’edat mitjana fins a l’inici del segle XIX, fou el centre de l’activitat política,
comercial i religiosa. Fruit d’això, encara hi podem trobar elements patrimonials d’interès,
com ara alguns casals d’influència renaixentista com Cal Guiu, Cal Ratat o Vil·la Ramona,
amb grans portals adovellats, el pou de gel, el portal de Lamarca (l’únic portal que es
conserva actualment) i restes de la muralla.
D’aquell patrimoni que s’ha perdut, cal fer un esment especial de l’antiga església medieval
i del cementiri, que s’ubicaven al carrer del Calvari. Resta, però, un mur de l’antic recinte
ubicat al mateix carrer, que es descobrí el 2015 després de l’enderroc d’un edifici.
A poc a poc, les intervencions de millora en el conjunt de la vila closa tornen a dignificar
un espai que havia restat oblidat durant molt de temps.

També s’hi construïren molins d’oli, fruit de la puixança del sector olier. No hi faltaren
edificis vinculats a la cultura, com fou el Teatre del Foment.
Els carrers actuals són herència d’aquell passat no tan llunyà que, amb algunes variacions,
amb nous edificis i places, ens ha arribat avui en dia.

Hi trobareu un patrimoni cultural ric i divers. A la part inicial destaquen les infraestructures
del canal d’Urgell i, a mesura que a poc a poc ens enfilem, trobem les masies monumentals
de Miravall i l’Aranyó, que ens condueixen fins als peus dels Bessons. Finalment, cal
destacar les construccions de pedra seca, emblema de la comarca, que trobareu per
l’entorn. Un cop a dalt, podreu gaudir d’una vista espectacular del territori.
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Vista aèria de la vila closa

Cal Guiu, una de les cases més destacades de la vila closa

Panoràmica de l’Eixample des del sector de l’estació de trens

Carrer de la Font als anys seixanta del segle xx. Font: Fons Documental de
Juneda

Vista de l’espai natural protegit dels Bessons, des del mirador de la Rispa

El mas de l’Aranyó, amb el mirador de la Rispa i els Bessons al fons
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Església parroquial de la Transfiguració del Senyor

Ruta Entre Canals

Parc de la Banqueta

Església de planta rectangular de creu llatina, amb un cimbori enlairat i un gran presbiteri.
L’estructura està formada per tres naus dividides en sis pilars, amb la nau central més
elevada que la resta i coberta per una volta cilíndrica d’arcs torals i llunetes amb finestrals.

Ruta que transcorre pel sud-oest del terme municipal de Juneda. Seguint l’itinerari que
porta als Bessons, s’arriba a la Casella del Tei. Aquest petit edifici era la casa dels antics
canalers.

Aquest parc és un dels espais més atractius de Juneda. El recorregut el marca la quarta
séquia del canal d’Urgell, construïda al mateix temps que el canal, entre el 1853 i el
1865.

A la façana, d’estil neoclàssic amb elements del barroc, destaca la porta central, d’arc
de mig punt, guardada per dues columnes damunt bases motllurades i amb capitells.

Seguint les indicacions, continuem paral·lels al canal d’Urgell, fins a arribar al búnquer,
construït el 1938.

Paral·lels a la séquia, hi ha una gran diversitat d’arbrats constituïts per freixes, àlbers,
plataners o oms que formen un espai natural d’especial interès on podem trobar fauna
tan diversa com els insectes sabaters, la polla d’aigua, el picot verd i la rata d’aigua.

L’interior consta d’un paviment de mosaic, pilastres de grans capitells amb cornisa, l’altar
major i altars menors engalanats en les naus laterals de gust barroc. El campanar és
vuitavat, de planta quadrada i construït, tant aquest com el frontis, de pedra picada.

HISTÒRIA
L’església es començà a construir l’any 1740 i fou consagrada el 1748 per Gregori Galindo,
bisbe de Lleida.
Obra barroca, comptava amb un altar major barroc construït el 1763 per l’escultor Antoni
Ochando, que fou destruït durant la Guerra Civil. Era considerat una joia dels altars de
la Catalunya del segle XVIII.

L’itinerari recorre durant un quilòmetre l’enclavament del terme de les Borges Blanques,
on trobem l’antic molí del Mas Roig, diferents salts d’aigua i petits embassaments.
Si continuem, el recorregut ens porta fins a Vinferri, un indret actualment en ruïnes però
que fins a l’inici del segle XX encara conservava dempeus el castell de Vinferri i l’ermita
de Sant Jordi. Hi ha una vista excel·lent de la vall del torrent de la Femosa i del paisatge
de l’entorn.
El darrer element patrimonial d’interès del recorregut és el molí del Massot, un dels més
antics del torrent de la Femosa, en estat ruïnós des de l’any 2000, quan es va ensorrar.
Tornant cap a Juneda, és possible que pugueu observar diferents aus rapinyaires planejant
per la zona.
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Aquesta infraestructura ens ha deixat un important patrimoni: cases, aqüeductes, túnels,
ponts, salts d’aigua, etc. No us podeu perdre ni els salts de la primera i la segona
màquina, ni els Nou Salts, sobretot en la temporada del reg, en què la quarta séquia va
plena i és un veritable espectacle.
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A l’alçada dels Nous Salts, comença un recorregut que ens portarà de tornada a Juneda
i que ens permetrà conèixer altres elements vinculats amb l’aigua i el torrent de la
Femosa, de cabdal importància en la història de Juneda: el molí de la Bardissa, els
antics rentadors públics i el molí de Baix.

Informació i serveis
RESTAURACIÓ
Bar Ca la Nuri 973 151 047
Bar de la Font de la Vila 973 150 541
Bar del Casal d’Avis 973 150 602
Bar Mil·lènium 973 150 332
Bar Rosinach 973 150 142
Bar-Restaurant l’Isard 973 150 396
Restaurant Torrent 973 150 389

Façana principal, amb la portalada en primer terme

AP-2

Vista de part del tram del parc de la Banqueta pel nucli de Juneda

ALLOTJAMENTS
Granja escola la Manresana 973 150 650
Granja-escola Les Obagues 973 150 417
Residència-Casa de Pagès Lo Molí 973
150 022
ESPORTS
Camp d’esports i piscines municipals
973 151 252
Zona Karting 616 494 154

Els Nou Salts
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Juneda

Planxa perforada (mostra)
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Anotacions i detalls

Vila Closa

Juneda

1

Conjunt urbà monumental format per carrers amb un traçat estret
i tortuós propi de l’urbanisme medieval, amb una zona costeruda
que envolta el turó del Calvari, anomenat popularment la Costa.

Malgrat que la tradició popular ubicava l’origen de la població en
el carrer del Pinell, el cert és que probablement se situà en l’illa
de cases compresa entre els carrers del Calvari i Carnisseria,
la travessia del Calvari i la plaça de les Tres Creus. Marquen el
seu perímetre exterior l’actual carrer de Sant Joan, la plaça de
l’Església, el carrer de Torregrossa i el carrer del Bas.

2

1. Identitat corporativa i
colors espais urbans.
2. Tractament de l’imatge
per tal de reflectir els
límits de la vila closa
històrica de manera visual
i senzilla. En aquest
cas és una imatge aèria
aconseguida mitjançant un
Drone.
3. Fotografia de detall.
4. Tota fotografia aporta
contingut informatiu a la
gràfica. No s’utilitza imatge
per omplir espai.

Vista aèria de la Vila Closa

Història
El poblament històric de la vila closa se situà en el turó del
Calvari, la Costa, proper com era al torrent de la Femosa, envoltat
de terres que es destinaren a l’agricultura. L’orografia del terreny
permeté la construcció d’un recinte emmurallat amb torres que
assegurava un espai defensiu que configurà el nucli històric de
la població.

De la vila closa es conserven parts dels murs que l’encerclaven,
el portal de Lamarca —un dels portals d’entrada al recinte
emmurallat—, el centre històric amb un típic traçat urbà medieval
i les restes d’una torre de vigilància. Sobre la població sabem
que el 1149 Juneda tenia 130 habitants, un número que augmentà
fins al 1365, quan arribà als 305, i, tot i que sofrí una sotragada
a finals de segle amb un descens fins als 225 habitants el 1378,
el nucli es recuperà fins a assolir els 615 el 1593.

Elements d’interès

3/4
Pou de Gel
Sota la plaça de les Tres Creus. Es troba
en un estat de conservació excel·lent, ja
que fou restaurat l’any 1982. Documentat
ja al segle XVI, presenta una planta circular
d’uns 8 metres de diàmetre i està cobert
per una cúpula.

Mur del recinte de
l’ antiga església

Portal de Lamarca

Al carrer del Calvari, és ben visible un
mur recentment restaurat que formava
part del conjunt de l’antiga església
i cementiri del poble. Aquesta fou
abandonada al culte amb la construcció
a mitjan segle xviii del temple actual.

És l’únic portal que es conserva de la
vila closa. Es tracta d’un portal adovellat
apuntat que es coneixia també com el
portal d’Arbeca, ja que d’aquí sortia el
camí que portava a aquesta localitat. Fins
a la darrera restauració havia tingut les
estructures que suportaven els sostres
interiors.

Cal Ratat

Vil·la Ramona

Cal Guiu

Cups

Un dels edificis més interessants
de la vila closa pels seus elements
arquitectònics, així com per la seva
història. Tot i que sols es conserva la
meitat de l’edifici original, encara són
visibles dues finestres geminades a la
façana del carrer Carnisseria. Fou seu de
l’ajuntament de la vila fins a l’any 1873.

Al carrer del Pinell hi trobem un dels
edificis que més han conservat la seva
tipologia arquitectònica original. Construït
al segle xvi (1563, tal com indica una data
d’una llinda), presenta un portal adovellat
de mig punt amb un escut a la dovella
central. A la planta de pis hi trobem una
finestra renaixentista i motllura dentada.
Destaca pels seus carreus de pedra ben
treballats i alineats.

Arquitectònicament és molt semblant a la
vil·la Ramona. És fet de carreus de pedra
ben treballats i alineats horitzontalment,
presenta un gran portal adovellat de mig
punt i destaca per les obertures de la
planta de golfes. Fou construït al segle
xvi i al començament tingué la funció
d’hospital. En aquest període, i segons la
tradició, el rei Felip II s’hi allotja durant
la seva estada a la vila.

Durant les obres de remodelació
realitzades a l’inici del 2015 de l’espai
ubicat a la travessia de la Carnisseria,
van aparèixer diferents cups dels segles
xvii i xviii que s’utilitzaven com a rebost
del gra, vi i oli. Destaquen per la seua
volta de maons en forma de cúpula.
Aquests elements eren comuns per tota
la vila closa.
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5. Mapa d’ubicació dels
principals punts d’interès
del municipi. Aquest mapa
ha estat desenvolupat
específicament pel projecte.

Anotacions i detalls

Molí de la Bardissa

Juneda

1

L’edifici del molí compta amb una superfície de 400 m2, aproximadament, i dues plantes construïdes
amb pedres de mides diverses unides amb morter de calç.

1. S’ha utilitzat un color corporatiu
específic per identificar les rutes
individualitzades.
2. S’ha utilitzat diferents formats i

La primera planta estava dedicada al molí i encara s’hi conserven fragments de la base de la mola
sotana, un gran pilar de pedra per a l’embigat, el cacau o túnel per a les rodes hidràuliques o les
escales de pedra vers el segon pis. Aquesta segona planta estava ocupada per l’habitatge del moliner,
dividit en tres espais: la cuina i llar de foc, el menjador sala d’estar i una habitació. De l’exterior de
l’edifici destaca el jardí, un mur de pedra de l’antiga bassa, un pou cilíndric de pedra i el túnel del
cacau i la seva arcada de pedra.

recursos fotogràfics especials. En
aquest cas s’ha utilitzat una vista
aèria mitjançant l’ús d’un Drone,
completat amb una fotografia de
detall.

3. Inclusió d’Il·lustracions ideals
que
facilitin
la
comprensió
d’elements individuals o del conjunt
d’un sistema hidràulic d’un molí
com en aquest cas.

2
Vista aèria del molí de la Bardissa i canal de desguàs del molí

Segles d’història

4. Igualment, aquest mapa
topogràfic ha estat treballat
específicament pel projecte per
ressaltar els elements d’interès a
l’hora que mostrem la informació
necessària de l’entorn.

Documentat ja al segle XVI, funcionà com a molí fariner gràcies a la seva proximitat amb el torrent de
la Femosa, aprofitat mitjançant la séquia molinal dita de la Bardissa. Antic molí de la baronia dels
Cardona, al segle XVI pertanyia a Andreu Ferrer, d’Arbeca, i al seu fill Miquel, fins que el vengué a la vila
de Juneda. Al segle XIX l’adquirí la família Guiu Triquell, de les Borges Blanques, per passar després
en règim d’arrendament, al matrimoni Serra Bardagí de Juneda i, finalment, als actuals propietaris, la
família Garsaball de les Borges Blanques, des del 1894 fins avui dia. El molí comptava amb quadres,
corral o hort, habitatge per al moliner, cuina i bassa d’aigua, a més de dues moles i el cacau. Al segle
XVIII el complex fou ampliat però als anys trenta del segle XX el molí va ser desmantellat. Durant la
Guerra Civil el molí serví de refugi a famílies i religioses de les Borges Blanques.

3
Il·lustració que mostra com arribava l’aigua al molí

La peixera i la séquia molinal
Per fer funcionar el molí, aquest necessitava aigua. Com que s’ubicava en una zona on els cursos
fluvials són escassos i poc regulars (el torrent de la Femosa respon a aquesta característica), era
necessari crear una infraestructura que permetés disposar d’aigua per al molí. Aquesta infraestructura
es basava, principalment, en la construcció d’una petita resclosa o peixera que servís per acumular
aigua en aquell punt, i poder derivar-ne una part a través de la séquia molinal cap a la bassa del molí.
De la peixera original, poca cosa en queda, solament la ubicació. Pel que fa a la resta, ha estat
canviada per una estructura més moderna.
La peixera es troba al terme de les Borges Blanques, al límit amb el de Juneda, i la séquia recorre
aproximadament 1 km fins a arribar al molí.

Resclosa on neix la séquia que porta aigua al molí
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Anotacions i detalls

Vinferri
Historia

Pel que fa a l’ermita, es tractava d’un petit
temple d’una sola nau, amb l’accés a l’interior
orientat al castell.

Situada al nord-oest del terme municipal, la
partida de Vinferri forma un important conjunt
patrimonial juntament amb el poblament de
l’edat del bronze de Minferri i la resta de
jaciments de la vall de la Femosa. De l’espai
destaca l’antiga ermita de Sant Jordi, que té els
orígens en la quadra d’un terratinent d’origen
almoràvit que posseïa altres terres a Almenar
i Alguaire (el Segrià). L’ermita formava part
del castell de Vinferri, d’origen incert, però
que el 1365 tenia quinze focs i era propietat
de la família Santmartí de Lleida.

Aquest conjunt s’ubicava en un punt estratègic
del territori, en un turó que dominava les
terres fèrtils del torrent de la Femosa, entre
Juneda i Puigverd de Lleida.

Jaciments de la Femosa
El castell perdurà fins al segle XVIII reconvertit
en habitatges de famílies ramaderes i
l’ermita de Sant Jordi, i de l’edifici principal
en resten alguns murs de tàpia i sitges
subterrànies, però, en general, el conjunt
avui en dia està destruït, ja que, arran de
les desamortitzacions de Mendizábal, durant
el segle XIX, la propietat passà a Puigverd de
Lleida, que deixà abandonat aquest espai.
En el passat recent, arran de la memòria
popular del lloc com a espai de culte, els
habitants de Juneda i Puigverd hi feren aplecs
i trobades populars per la festivitat de Sant
Jordi. L’aridesa i la manca d’arranjament de
l’espai, però, han fet que aquesta tradició es
perdés.
A l’inici del segle XX, i segons les fotografies
realitzades per Josep Massot, es pot apreciar
el conjunt encara dempeus, però en un estat
de conservació deficient. A mitjan aquest
mateix segle, el conjunt es comença a ensorrar
definitivament, fins a quedar pràcticament
com el veiem avui en dia.
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Pel que fa al conjunt de jaciments de la
vall, la riquesa arqueològica que representen
abraça cronològicament del Paleolític fins a
arribar a l’Ibèric ple, de manera que esdevé
un espai d’alt valor patrimonial.
El cabal i el traçat de la Femosa han canviat
molt des de l’antiguitat i es poden veure
tres nivells escalonats de terrasses a les
seves ribes amb una diferència de cinquanta
metres per sobre del curs actual en la més
antiga d’elles.

Planell
El poblament al voltant d’aquest important
afluent del Segre es concretà amb nombroses
ocupacions de les quals resten més de
quaranta jaciments a la vall. Predominen
els corresponents al bronze final, l’edat del
ferro, l’època ibèrica i la romana.
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El castell de Vinferri l’any 1909. Fotografia de Josep Massot (1909).
Arxiu fotogràfic del CEC
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De l’ermita encara són visibles alguns carreus
de pedra ben treballats a la part inferior i
trams de mur de tàpia. Pel que fa al castell,
només s’intueixen algunes estructures, que
sobresurten poc del nivell del sòl.

Sabem que el castell de Vinferri era un edifici
de planta rectangular i constava d’almenys
una planta de pis. La construcció estava
feta amb grans carreus de pedra calcària
unida amb morter de calç, típica de la zona
garriguenca, i tenia un edifici adjacent amb
parets de tàpia. L’entrada al castell es feia
per un portal adovellat, a la dovella central
del qual hi havia el símbol de la família
Sanmartí.

e ll

El Castell i Ermita
Ens han arribat pocs testimonis materials
d’aquest important espai patrimonial, que
havia estat format pel castell de Vinferri i
l’ermita de Sant Jordi.

Portal adovellat del castell de Vinferri als anys trenta del segle
Fons documental de Juneda
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Principals jaciments prehistòrics i protohistòrics de la vall de la Femosa a partir del planell fet pel Grup de Recerques Arqueològiques la Femosa. Les dues
fotografies pertanyen al jaciment de Minferri, un assentament a l’aire lliure amb ocupacions del neolític final i del bronze ple. Fotografies: Grup d’Investigació
Prehistòrica de la Universitat de Lleida
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1. Color corporatiu específic de la ruta, homologat a
les característiques d’espai natural que obliga la seva
instal·lació.
2. Hem utilitzat imatge d’arxiu, prèvia recerca, les quals
obliguen uns esforç de temps de recerca i drets d’imatge
importants però que ofereixen una visió molt agraïda pel
visitant qui descobreix l’entorn que veu amb ulls del passat.

3. Ús d’elements gràfics i esquemàtic que simplifiquin la
comprensió del visitant, que obliguen a un procés previ de
concepció de l’element.

Recull cartelleres desenvolupades

projecte desenvolupat
Cartellera: Benvinguda
Mida gràfica: 1455 x 1210,5 mm

Juneda

Benvinguts

La vila de Juneda es troba situada al nord de la comarca de les Garrigues, a tocar de les
comarques veïnes del Pla d’Urgell i del Segrià. La Juneda que coneixem actualment va
néixer a redós d’un petit turó, on es va desenvolupar la vila closa o recinte emmurallat.

Planell Poble

La vila cresqué a fora de les muralles, cap a terres més planeres, urbanitzant el que
avui coneixem com el carrer dels Perxes, amb més de trenta-un porxos de diferents
estils arquitectònics, que han creat unes de les imatges més conegudes de Juneda.
El poble, però, no s’aturà en aquest punt, sinó que va créixer fins a tocar del torrent
de la Femosa i es va configurar entre mitjan segle XIX i el XXI la Juneda que coneixem
actualment.
Sortint dels carrers de Juneda, podem descobrir el passeig arbrat de la Banqueta,
resseguint la quarta séquia del canal d’Urgell, i que ens mostra al seu entorn un magnífic
patrimoni industrial i natural vinculat amb la construcció del canal al segle XIX.
Una de les altres meravelles del municipi la trobem a l’espai natural protegit de Bessons,
on destaquen les espectaculars vistes del territori, l’abundant fauna de rapinyaires, així
com una vegetació típica dels paisatges garriguencs, que contrasta amb el paisatge de
regadiu ubicat uns quilòmetres al nord.
El municipi us ofereix un ventall d’experiències a l’entorn del patrimoni cultural i natural.
Gaudiu-lo!
Vista aèria de Juneda, des de l’est

La Vila Closa

Eixample

Els Bessons

L’antic recinte emmurallat de Juneda és un dels símbols de la vila. Es tracta d’un conjunt
urbà format per carrers amb un traçat estret i tortuós propi de l’urbanisme medieval, amb
una zona costeruda que envolta el turó del calvari, anomenat popularment la Costa.

Amb l’explosió demogràfica de final del segle XIX i principi del segle XX (de 1.015 habitants
el 1836 a 3.664 el 1920), Juneda creix, des d’un punt de vista urbà, vers el camí de la
Font, que esdevé l’eix principal al voltant del qual s’edifiquen els nous habitatges al
tombant de segle.

Des dels antics rentadors de Juneda, comença un itinerari senyalitzat fins a l’espai
natural protegit dels Bessons. Aquest espai consta de 425 hectàrees i es caracteritza per
un paisatge típic garriguenc, amb brolles i garrigues, fragments de boscos d’alzines, pi
blanc i carrascar, combinats amb conreus com l’olivera, ametllers, cereals i vinya.

Els carrers estan més ben planificats, situats en una zona planera, i amb edificis totalment
diferents als que hi havia a la vila closa. Les primeres cases construïdes a la zona es
caracteritzaven per una planta llarga i estreta amb materials pobres: tàpia per a les
parets i fusta per a les bigues. Ja a l’inici del segle XX, es convertí en l’espai on discorria
tota la vida social, econòmica i cultural.

És l’hàbitat de diferents rapinyaires, entre els quals destaquen l’àguila cuabarrada,
l’àguila daurada, l’àguila marcenca, l’aligot, el duc o el xoriguer. Aquesta gran quantitat
de rapinyaires s’explica per l’abundància en aquest territori de conills o perdius. També
hi podem trobar espècies de caràcter estepari, com el gaig blau, el torlit o el còlit negre.

Des de l’edat mitjana fins a l’inici del segle XIX, fou el centre de l’activitat política,
comercial i religiosa. Fruit d’això, encara hi podem trobar elements patrimonials d’interès,
com ara alguns casals d’influència renaixentista com Cal Guiu, Cal Ratat o Vil·la Ramona,
amb grans portals adovellats, el pou de gel, el portal de Lamarca (l’únic portal que es
conserva actualment) i restes de la muralla.
D’aquell patrimoni que s’ha perdut, cal fer un esment especial de l’antiga església medieval
i del cementiri, que s’ubicaven al carrer del Calvari. Resta, però, un mur de l’antic recinte
ubicat al mateix carrer, que es descobrí el 2015 després de l’enderroc d’un edifici.
A poc a poc, les intervencions de millora en el conjunt de la vila closa tornen a dignificar
un espai que havia restat oblidat durant molt de temps.

També s’hi construïren molins d’oli, fruit de la puixança del sector olier. No hi faltaren
edificis vinculats a la cultura, com fou el Teatre del Foment.
Els carrers actuals són herència d’aquell passat no tan llunyà que, amb algunes variacions,
amb nous edificis i places, ens ha arribat avui en dia.

Hi trobareu un patrimoni cultural ric i divers. A la part inicial destaquen les infraestructures
del canal d’Urgell i, a mesura que a poc a poc ens enfilem, trobem les masies monumentals
de Miravall i l’Aranyó, que ens condueixen fins als peus dels Bessons. Finalment, cal
destacar les construccions de pedra seca, emblema de la comarca, que trobareu per
l’entorn. Un cop a dalt, podreu gaudir d’una vista espectacular del territori.
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Vista aèria de la vila closa

Cal Guiu, una de les cases més destacades de la vila closa

Panoràmica de l’Eixample des del sector de l’estació de trens

Carrer de la Font als anys seixanta del segle xx. Font: Fons Documental de
Juneda

Vista de l’espai natural protegit dels Bessons, des del mirador de la Rispa

El mas de l’Aranyó, amb el mirador de la Rispa i els Bessons al fons
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Església parroquial de la Transfiguració del Senyor

Ruta Entre Canals

Parc de la Banqueta

Església de planta rectangular de creu llatina, amb un cimbori enlairat i un gran presbiteri.
L’estructura està formada per tres naus dividides en sis pilars, amb la nau central més
elevada que la resta i coberta per una volta cilíndrica d’arcs torals i llunetes amb finestrals.

Ruta que transcorre pel sud-oest del terme municipal de Juneda. Seguint l’itinerari que
porta als Bessons, s’arriba a la Casella del Tei. Aquest petit edifici era la casa dels antics
canalers.

Aquest parc és un dels espais més atractius de Juneda. El recorregut el marca la quarta
séquia del canal d’Urgell, construïda al mateix temps que el canal, entre el 1853 i el
1865.

A la façana, d’estil neoclàssic amb elements del barroc, destaca la porta central, d’arc
de mig punt, guardada per dues columnes damunt bases motllurades i amb capitells.

Seguint les indicacions, continuem paral·lels al canal d’Urgell, fins a arribar al búnquer,
construït el 1938.

Paral·lels a la séquia, hi ha una gran diversitat d’arbrats constituïts per freixes, àlbers,
plataners o oms que formen un espai natural d’especial interès on podem trobar fauna
tan diversa com els insectes sabaters, la polla d’aigua, el picot verd i la rata d’aigua.

L’interior consta d’un paviment de mosaic, pilastres de grans capitells amb cornisa, l’altar
major i altars menors engalanats en les naus laterals de gust barroc. El campanar és
vuitavat, de planta quadrada i construït, tant aquest com el frontis, de pedra picada.

HISTÒRIA
L’església es començà a construir l’any 1740 i fou consagrada el 1748 per Gregori Galindo,
bisbe de Lleida.
Obra barroca, comptava amb un altar major barroc construït el 1763 per l’escultor Antoni
Ochando, que fou destruït durant la Guerra Civil. Era considerat una joia dels altars de
la Catalunya del segle XVIII.

L’itinerari recorre durant un quilòmetre l’enclavament del terme de les Borges Blanques,
on trobem l’antic molí del Mas Roig, diferents salts d’aigua i petits embassaments.
Si continuem, el recorregut ens porta fins a Vinferri, un indret actualment en ruïnes però
que fins a l’inici del segle XX encara conservava dempeus el castell de Vinferri i l’ermita
de Sant Jordi. Hi ha una vista excel·lent de la vall del torrent de la Femosa i del paisatge
de l’entorn.
El darrer element patrimonial d’interès del recorregut és el molí del Massot, un dels més
antics del torrent de la Femosa, en estat ruïnós des de l’any 2000, quan es va ensorrar.
Tornant cap a Juneda, és possible que pugueu observar diferents aus rapinyaires planejant
per la zona.

LV-7023

E-90

É

Vista de l’interior de l’església

Casella del Tei

Restes de l’antic assentament de Vinferri

LV-2012
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Aquesta infraestructura ens ha deixat un important patrimoni: cases, aqüeductes, túnels,
ponts, salts d’aigua, etc. No us podeu perdre ni els salts de la primera i la segona
màquina, ni els Nou Salts, sobretot en la temporada del reg, en què la quarta séquia va
plena i és un veritable espectacle.

N-240a

N-240
C-233
L-702

LV-7031
C-233

C-233

N-240

C-233

LV-7031

E-90
AP-2

C-233

A l’alçada dels Nous Salts, comença un recorregut que ens portarà de tornada a Juneda
i que ens permetrà conèixer altres elements vinculats amb l’aigua i el torrent de la
Femosa, de cabdal importància en la història de Juneda: el molí de la Bardissa, els
antics rentadors públics i el molí de Baix.

Informació i serveis
RESTAURACIÓ
Bar Ca la Nuri 973 151 047
Bar de la Font de la Vila 973 150 541
Bar del Casal d’Avis 973 150 602
Bar Mil·lènium 973 150 332
Bar Rosinach 973 150 142
Bar-Restaurant l’Isard 973 150 396
Restaurant Torrent 973 150 389

Façana principal, amb la portalada en primer terme

AP-2

Vista de part del tram del parc de la Banqueta pel nucli de Juneda

ALLOTJAMENTS
Granja escola la Manresana 973 150 650
Granja-escola Les Obagues 973 150 417
Residència-Casa de Pagès Lo Molí 973
150 022
ESPORTS
Camp d’esports i piscines municipals
973 151 252
Zona Karting 616 494 154

Els Nou Salts
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projecte desenvolupat
Cartellera: Antiga església i cementiri
Mida gràfica: 360 x 1206,5 mm

Antiga església
i cementiri

Juneda

Ja no queda pràcticament res de la que durant segles fou l’església de Juneda, ni del seu cementiri
ni de la casa rectoral. Des que es va enderrocar a la darreria del segle XIX, s’edificaren cases al seu
perímetre, mentre que gran part de l’espai de l’església i el cementiri ha restat sense edificar, tal com
ens ha arribat avui en dia.
Durant unes obres d’enderroc a l’inici del 2015 d’un edifici situat al carrer del Calvari, es va descobrir
un mur fet amb carreus irregulars de pedra que, possiblement, era el de tancament de l’espai. Algunes
de les cases adjacents conserven encara alguns elements arquitectònics aprofitats de l’antiga església.
Cal fer esment que durant la construcció del cementiri actual s’utilitzaren alguns carreus del vell
temple.
Tenim pocs indicis de com podia ser aquesta església, però possiblement tenia una semblança amb
algunes esglésies romàniques amb transició cap al gòtic com les que podem trobar en municipis de la
plana de Lleida. Es tractava, doncs, d’un temple de petites dimensions (per l’espai que ocupava), amb
capacitat per a unes cent persones aproximadament.

Vista aèria de l’espai que havien ocupat l’antiga església i el cementiris

Història
Construïda al segle XIII, s’edificà a sobre d’un
espai de culte anterior, potser una mesquita
o un temple paleocristià, i tenia adjacent un
cementiri. De l’església antiga, dedicada a sant
Salvador, en tenim constància documental des
del segle XII fins al segle XVIII i cal destacar-ne la
diversitat d’altars i la riquesa sumptuària. Així,
al segle XI consta l’altar major, el del Corpus
Christi, el de sant Joan Baptista i encara un
altre dedicat a sant Bartomeu. Al segle XVI s’hi
afegiren els altars a la Verge Maria, sant Llorenç
i sant Antoni. L’apogeu arribà al segle XVII, quan
consten fins a nou altars, entre els quals, a banda
dels abans esmentats, estan documentats els
dedicats a sant Miquel Arcàngel, sant Emeteri
i sant Celdoni, santa Maria del Roser o sant
Sebastià. Des d’aleshores els altars es reduïren
i el 1637 es limitaren a sis: l’altar major de
Sant Salvador, la capella del Sant Crist, Nostra
Senyora del Rosari, la capella de l’Assumpció
de Nostra Senyora, la capella de Sant Esteve i
la capella de Sant Emeteri i Sant Celedoni.

A mitjan segle XVIII, la necessitat d’un espai més
ampli per al culte provocà la construcció del
temple actual. A partir d’aquell moment, l’antiga
església s’abandonà i començà una ràpida
degradació del conjunt. Els seus carreus foren
utilitzats en la construcció de nous edificis, fins
al punt que solament hi quedà un solar, tal com
ens ha arribat avui dia.

Mur descobert l’any 2015, que formava part de l’antic recinte

Diferents fragments de l’antiga església que es conserven al Museu Arqueològic
i Etnològic de Juneda

Ubicació
Ocupava l’espai entre el carrer del Calvari i la
costa del Rector (avui conegut com el Tambor del
Bruc). Cal imaginar-nos, per al sector de la costa
del Rector, un mur de tancament aprofitant el
desnivell, que tancava la vila closa. Pel sector del
carrer del Calvari, hi devia haver l’accés natural
cap al temple i el cementiri.
Il·lustració en què es mostra la ubicació de l’església dins la vila closa.
El topònim “Juneda” (Baix Urgell): etimologia, documentació i cartografia.
Joan Cornudella. Revista URTX
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projecte desenvolupat
Cartellera: Carrer Major
Mida gràfica: 360 x 1206,5 mm

Juneda

Carrer Major
Carrer dels Perxes

Aquest carrer es caracteritza pels habitatges amb una primera planta sostinguda per un porxo situat
a la planta baixa. El conjunt de porxos està format per trenta-un arcs de pedra, repartits divuit a la
vessant nord i tretze a la vessant sud. La diversitat estilística i la varietat de materials responen a
les diverses èpoques constructives. Així, trobem arcs apuntats, de mig punt, escarsers, rebaixats o
carpanells. Podem trobar-n’hi de pedra esculpida unida amb morter, de maó massís d’argila vermella
o amb arrebossat per evitar humitats i com a aïllant tèrmic. Com a dada curiosa, només un porxo neix
directament del terra ja que la resta s’erigeixen sobre bases o peanyes.

Vista aèria del Carrer Major, amb la Vila Closa al fons

L’evolució del carrer
Un dels primers carrers situats al barri extramurs de la vila closa, antigament era part del camí de
la Font, en direcció al torrent de la Femosa, on les terres eren més fèrtils i planeres.
Aquest carrer es desenvolupà davant del portal de la Carnisseria i anà formant un raval. Mirant els
arcs del carrer, es pot interpretar l’evolució arquitectònica d’aquest, a causa de la seva gran diversitat
amb edificis que van del segle XVII al XIX. Tot i això, la majoria d’arcs es comencen a bastir al segle XVII.
Més enllà de la importància patrimonial, aquest carrer ha estat sempre important per als junedencs,
ja que és un punt on es concentrava la vida religiosa, comercial i administrativa del poble.

Vista general del Carrer Major l’any 1919. Font: Fons Documental de Juneda

Vista interior dels porxos.
Font: Fons Documental de Juneda

Vista del Carrer Major. Font: Fons Documental de Juneda

Vista general del Carrer Major.
Font: Fons Documental de Juneda

Destaquem

Cal Fusteret
(núms. 22-24)

Cal Renyé
(núms. 19-21)

Cal Catxet
(núms. 30-32)

Cal Saprià

És l’arc més antic i espectacular
de tot el carrer. Es tracta
d’un arc gòtic, lleugerament
apuntat.

Conjunt de tres arcs, on destaca
el central d’arc carpanell, datat
al 1685, i que sembla recolzarse en els dos laterals, més
petits i bastos. Cal destacarne els festejadors.

Dos arcs de mig punt amb el
fust de les pilastres tallat a
vuit cares. És molt semblant
als dels números 9-11.

És de les poques cases que no
presenten porxo. Tot i això, és de
les més interessants del carrer,
per la seva monumentalitat.
Fou construïda a finals del
segle XVIII (1798).
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L’eixample

Juneda

Creixement urbà
Amb l’explosió demogràfica del final del segle XIX i l’arribada del ferrocarril el 1878 Juneda creix,
des d’un punt de vista urbà, vers el camí de la Font, que esdevé l’eix principal al voltant del qual
s’edifiquen els nous habitatges al tombant de segle. Així, el camí passà a ser un carrer i el seu tram fou
perllongat fins arribar a l’estació de trens, connectant d’aquesta manera la modernitat del ferrocarril
amb la tradició del nucli antic. Hi funcionaven fins a cinc molins particulars d’oli, dels quals encara
es conserva l’edifici dels números 60 (Cal Dionisio) i 79 (Cal Rector).
A llarg del carrer es troben la Biblioteca Joan Duch, on abans hi havia l’edifici del Foment, la plaça
Catalunya, on hi havia hagut l’Hort de les Monges, l’edifici de les Escoles Nacionals i l’antiga font de
la Canonada, d’on ve el topònim del camí.

Vista de l’Eixample des del final del Carrer de la Font

Carrer de la Font l’any 1913. Fotografia d’Emili Gausi.
Font: Fons Documental de Juneda

Inici del carrer de la Font, amb el carrer Major al fons.
Inici del segle xx. Font: Fons Documental de Juneda

Carrer de la Font, inici dels anys setanta del segle xx.
Font: Fons Documental de Juneda

Context urbà
L’expansió urbana vers la zona del camí de la Font
fou paral·lela amb el camí de Castelldans i creà un
espai edificat compacte. El creixement demogràfic
del final del segle XIX féu passar de 1.015 habitants
el 1836 a 3.664 el 1920 i el cost de la construcció
de les cases en les zones costerudes i tortuoses
del nucli antic decantà els nous habitants vers les
zones planes i fèrtils del camí de la Font.

Plànol d’ordenació de la vila de Juneda de Josep Bayer i Bosch (1904)

Les cases
Les primeres cases construïdes a la zona es
caracteritzaven per una planta llarga i estreta
amb materials pobres: tàpia per a les parets i
fusta per a les bigues. L’estructura interna de les
cases era d’una primera planta amb habitació a
manera de sala d’estar, passadís en un costat a
la vora del qual s’habilitaven els dormitoris, i al
final un menjador amb cuina que comunicaven, al
seu torn, amb un corral d’accés mitjançant una
escala. La planta baixa, pensada per al treball,
constava d’un passadís que permetia accedir a
la pastera, l’estable i la corralina. Depenent del
poder adquisitiu de la família es podia habilitar
una avantsala a la planta baixa per a resguardarhi el carro o realitzar-hi tasques amb llum natural.

Plantes dels habitatges de l’Eixample de Juneda. Font: Josep Maria Albaigès Olivart,
Els carrers de Juneda, 1991
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El tabac de Juneda

Juneda

Els orígens
El tabac es començà a cultivar a Juneda de cara al comerç als anys vint del segle passat. En aquella
època ja destacava per la qualitat de les seves fulles i venia gent de Barcelona a comprar-ne. Però
l’eclosió comercial d’aquest or moreno no arribà fins que, a causa de les dures condicions de vida de
la postguerra, les classes humils van utilitzar el tabac com una forma de garantir-se uns ingressos
extra a través de l’estraperlo. Aquest mercat negre de tabac té un punt d’inflexió amb la fundació de
Tabacs Juneda el 1943 per part de Domingo Castelló, “el fragatí”, i la seva muller Carme Solanes, que
començaren a vendre caliquenyos a Fraga i a les mines de Mequinensa.

Caixa de puros de Tabacs Juneda amb alguns exemples de puros artesanals

Els anys de bonança
Tot i que la família Castelló es traslladà a Barcelona a causa de les pressions policials que rebien,
quan el fill Llibert Castelló trobà feina a la bòbila de Miralcamp decidiren fer el viatge de retorn i
van agafar les regnes del bar Hollywood com a tapadora del negoci del tabac. Arran del monopoli que
exercia la Tabacalera, la família Castelló havia de comprar d’amagat el tabac que la pagesia junedenca
cultivava entre les plantes de panís. Les dones que treballaven a l’empresa, originàries d’Arbeca,
Juneda, Puigverd o Torregrossa, s’enduien el tabac a casa, on el manufacturaven fins a transformar-lo
en caliquenyo i el venien a les cases a la nit.
Malgrat alguns ensurts amb la Guàrdia Civil, el negoci reeixí i durant el franquisme es van vendre
grans quantitats de tabac a Arbeca, Bellpuig, les Borges Blanques, Gelida, Puigverd, Torregrossa o
Xella (València). Sens dubte, on més es consumí fou a Barcelona gràcies al pis franc d’un distribuïdor
de Martorell. Les xifres parlen per si soles: durant els anys de bonança s’arribaren a fabricar vint mil
caliquenyos al mes, uns mil paquets. Per això mateix les terres de ponent eren conegudes com la Cuba
catalana.

Conjunt d’algunes màquines i eines per treballar el tabac

Màquines per fer les boines dels
puros

Premsa per prémer els motlles dels
puros

Màquina per tallar les labors del
tabac

Motlle de puros artesans

El final d’una etapa
El 1984 hi havia fins a setanta pagesos a Juneda que plantaven tabac i es produïren per collita
uns 18.000 kg. Potser precisament a causa de l’èxit, l’administració de l’Estat es començà a fixar
en aquell negoci i el gener d’aquell any es feia un important decomís de tabac a Llibert Castelló, al
qual imposaren una multa de 417.000 pessetes. De la mateixa manera, l’abril de 1993 el Servicio de
Vigilancia Aduanera desmantellà la indústria artesanal de puros.
No va ser fins a la Llei de liberalització del mercat de tabac de 1998 que s’obrí la primera escletxa
que permeté la legalització de l’empresa el febrer del 2000, la primera de l’Estat. Així, el tabac il·legal
d’El Indio passava a comercialitzar-se com a Caliquenyos de Juneda i Cigarros Puros de Juneda.
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Espais de memòria

Juneda

A Juneda hi ha tres grans espais de memòria: uns vinculats a la memòria del republicanisme i
l’obrerisme de l’inici del segle XX, uns altres a la repressió durant la Guerra Civil i, en tercer lloc, els
dedicats a la memòria vinculada amb el franquisme.

Republicanisme i Obrerisme

Guerra civil

Un dels espais de memòria republicana i obrera
fou el local i teatre del Centre Republicà al carrer
la Font, inaugurat el 1914 i clausurat durant la
dictadura de Primo de Rivera.

L’església de la Transfiguració del Senyor també
és un lloc de memòria. El 22 de juliol de 1936,
en plena Guerra Civil, els revolucionaris cremaren
l’arxiu parroquial, totes les imatges i el retaule
barroc, i convertiren l’edifici en magatzem d’olives.
A més, el 2 d’abril de 1938, el bombardeig de
l’exèrcit franquista destruí part del cimbori de
l’església i causà diversos estralls en l’edifici.

També cal assenyalar l’edifici del mateix carrer,
anomenat la Font de Sant Jordi, seu del Sindicat
Únic de Treballadors, afiliat a la CNT. El sindicat va
ser l’embrió de la Societat Obrera La Campesina,
l’edifici del qual fou seu social de l’entitat
catalanista Palestra, del Partit Obrer d’Unificació
Marxista (POUM) durant la Guerra Civil, i després
de l’ocupació franquista l’utilitzà Acción Católica.
De l’etapa de la Segona República destaca també
cal Rector, on tingué lloc l’assassinat polític de
Ramon Rosinach i Rosinach durant els fets d’octubre
de 1934, fet que desencadenà una dura repressió
que se saldà amb dotze detinguts, un dels quals
fou condemnat a catorze anys de presó.

En la mateixa línia que hem esmentat, el convent
de les germanes dominiques fou expropiat i es van
cremar les imatges i els ornaments religiosos.
Finalment, de l’etapa revolucionària cal esmentar
la partida del Bas, on fou assassinat Ramon Pedrós
Escoda, cap del Requetè local, el 26 d’abril de
1938.

Local i teatre del Centre Republicà al carrer de la Font. Fons Documental de Juneda

Bombardejos de l’Aviazione Legionaria italiana a Juneda el 25 de desembre de 1938.
Font: Stato Maggiore Aeronautica Militare. Ufficio Storico. Roma

El franquisme a Juneda

Cementiri de Juneda

Pel que fa a l’etapa de la dictadura, el franquisme
instal·là als anys quaranta un monument dedicat
als “Caídos por Dios y por España” a la plaça de
l’Església que es traslladà primer a un racó del
costat del temple i després al cementiri el 1986.
Aquell mateix any s’erigí a prop del primer un
monòlit “A la memòria de totes les víctimes” de la
Guerra Civil i, darrerament, s’instal·là un faristol
per explicar el monument franquista.

El cementiri actual de Juneda es va construir
el 1849, en substitució del vell, que s’ubicava al
costat de l’antiga església del carrer del Calvari,
abandonada a mitjan segle XVIII, per la construcció
del temple actual.

De la dictadura del general Franco cal esmentar
l’assassinat de fins a tretze junedencs a Lleida entre
1939 i 1944, d’entre els quals destaca Francesc
Saltó Capell, membre del POUM i fundador de la
Societat Obrera La Campesina, així com Josep
Barrufet Beà, batlle d’ERC durant la Guerra Civil.

Monument als caiguts a Juneda. Inicialment es va ubicar davant de l’església del
poble, fins que l’any 1986 es va traslladar la seva ubicació actual

Per a la seva construcció es van utilitzar elements
de l’antic temple medieval i fou una obra de
dimensions modestes. Al final del segle XIX, a causa
de l’augment poblacional, es va decidir realitzar
una gran ampliació del recinte. Se’l dotà d’una certa
monumentalitat i interès artístic, sobretot en la
façana sud, la d’accés a l’espai, on trobem la porta
d’estil neogòtic. Cal destacar alguns dels carreus
reaprofitats de l’antiga església que es troben al
mur est, i que, en certa manera, fan perdurar el
record del vell temple del carrer del Calvari.

Vista de l’entrada al cementiri de l’any 1913, feta pel fotògraf Emili Gausi.
Font: Fons Documental de Juneda
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El ferrocaril

Juneda

L’arribada del tren a Juneda
El 19 de setembre de 1878 s’obria al públic la línia de ferrocarril entre Juneda i les Borges Blanques,
de 5,070 km, que connectava per primer cop la població amb la xarxa ferroviària que estava creant
aleshores la Compañía del FC de Lérida a Reus y Tarragona. No seria fins l’any següent, concretament
el 19 de maig de 1879, quan s’inaugurà el tram entre Juneda i Lleida, de 19,279 km, el qual completava
la línia que connectava la capital de la terra ferma amb Tarragona. La construcció d’aquest tram durà
vuit mesos i va suposar edificar el pont de ferro sobre el torrent de la Femosa, una obra d’estil de
l’arquitectura del ferro a l’Europa d’aquella època, que posteriorment fou desmantellada.
Amb els canvis tecnològics l’edifici de l’estació deixà d’estar habitat i l’ús del carbó obrí pas a
l’electrificació de la línia el 1975. Posteriorment, s’habilità una zona enjardinada amb un monument
dedicat al ferrocarril (1978), que demostra l’important impacte econòmic, social i cultural que tingué
aquest mitjà de transport a la vila de Juneda. La proximitat amb el canal d’Urgell i l’èxit econòmic de
l’oli, el tabac, la fruita o la ramaderia al llarg del temps han fet de l’estació de ferrocarril un punt clau
per al teixit empresarial local i ha deixat petjada en la configuració urbana del poble contemporani.

L’estació de ferrocarril en una postal de 1913, feta pel fotògraf Emili Gausi. Font: Fons Documental de Juneda

L’estació
Tot i que l’estació va entrar en servei al segle XIX, l’edifici actual data de 1920. És una obra austera
de reminiscències neoclàssiques, que fou reformada el 1980 com a sala d’espera. Destaca també
l’anomenada Casilleta, una petita estança que originàriament era de fusta i s’usà com a estació
provisional, situada al creuament entre l’antic camí de les Borges Blanques i la via, i que tenia la
funció d’alberg per al guardabarrera. Precisament arran de la Setmana Tràgica de 1909, durant la
qual es calà foc al tren correu de Tarragona a Lleida a l’altura de la Floresta, un grup de junedencs
incendià la Casilleta, motiu pel qual fou substituïda per una de pedra. En total es comptaven fins a
quatre caselles més: la del Salat o d’en Simó, la d’en Xammar, la Casilla de la Reina i la de l’estació,
la majoria de les quals foren enderrocades.

Vista aèria de l’espai de l’estació de ferrocarril amb la vila de Juneda al fons

El pont de ferro
L’any 1879, s’inaugurava el pont de ferro, situat
sobre el riu de la Femosa. Una elegant estructura
reblonada que s’emmarcava en l’estil del final del
segle XIX. El pont era de grans dimensions i es va
construir així perquè els enginyers de l’obra eren
conscients que tot i el poc cabal del riu, en cas
d’una gran riuada, havia de ser capaç de suportar
el seu potencial destructiu.
Era d’un sol ull i en un sol tram. Fou definit pel
poeta local Jaume Bosch Bori com un “garbuix
de ferro i art, negrosenc i rovellat”. Sortosament,
durant la Guerra Civil no fou destruït.
Imatge del pont de ferro de l’inici del segle xx. Font: Fons Documental de Juneda
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La Botera

Juneda

És una obertura en forma d’arcada que separa dues cases a
manera de carreró o passadís estret entre el carrer Major i el
del Doctor Cornudella. L’actual pavimentació féu pujar el nivell
del terra i obligà a desfer l’arc d’entrada per un de més altura.
Antiga aigüera de la bassa Bovera, el passatge de la Botera és
per on sortia l’aigua de pluja residual de la part baixa del carrer
Major. D’orígens medievals, el carreró data d’almenys el segle
XVI i funcionà com a travessia de ràpid accés entre els carrers
Major, Nou i Fondo.

La bassa Bovera a inicis dels anys 60. Es pot apreciar que part d’aquesta està ocupada per la piscina
municipal, que es va inaugurar el 1955. El 1965, es construiria el camp de futbol, a l’espai restant de la bassa

Recorregut hipotètic del desguàs fins a la bassa Bovera, segons els estudis de Josep Maria Albaiges. Foto: ICC
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El molí d’oli

Juneda

Seu històrica de la Cooperativa del Camp de Juneda, l’edifici data del segle XIX, així com bona part de la
maquinària agrícola que es conserva a l’interior. Originàriament a l’edifici s’hi molturava les olives, gra
i raïm, però amb la refundació de la cooperativa el 1972 es traslladà progressivament la maquinària
a les noves instal·lacions. Als anys setanta s’hi deixà de fabricar farina i vi i als vuitanta s’abandonà
definitivament el molí d’oli. A la darrera dècada del segle XX l’Ajuntament de Juneda comprà el molí, es
rehabilità com a museu municipal i s’hi adossà els dos edificis amb els quals forma el complex cultural.
Es conserven deu piques de decantació, cinc pedres de mòlta de granit, tres de troncocòniques i dues
de circulars, tres plataformes per girar els carros, cinc cubs, tres premses hidràuliques (in situ només
n’hi ha una) i una bàscula.

Premsa amb dues pedres de mòlta circular

Cup ubicat en un dels extrems del molí

Premsa amb tres pedres de mòlta troncocòniques

Museu arqueològic i etnològic
El museu també inclou l’exposició permanent “Colors de terra” on es mostra una part dels resultats
de les excavacions arqueològiques de l’aldea de Minferri, a la vall de la Femosa. El títol de l’exposició
es refereix a les traces multicolors que deixaren en el terra els habitants estudiats en el jaciment i
s’estructura en diversos àmbits temàtics: l’organització interna de l’aldea, l’arquitectura de les cases,
les activitats domèstiques i de producció, els aspectes socials i el món funerari. Minferri, punt de
referència obligat per a conèixer el període comprès entre el 4000 i el 3650 ANE a la plana occidental
catalana, ha permès tenir testimoni per primer cop a la regió d’una casa de planta rectangular en
l’edat del bronze així com sobre d’altres aspectes de la vida quotidiana que van des de la cuina, el
vestir, l’oci i les eines fins als sumptuosos enterraments per a personatges venerables.

Vista exterior del museu

Exposició permanent del museu ‘Colors de terra’

Esquelet que mostra el tipus d’enterrament del jaciment
de Minferri

El brocal de pou romà
del Pla de les Forques
El brocal es trobà al jaciment romà del Pla de les
Forques, a Juneda. Aquest brocal fa uns 80 cm
d’alt, amb un perímetre de 280 cm a la base, un
diàmetre exterior de 85-90 cm i l’interior d’uns 58
cm; amb un pes aproximat de 500 kg. Es tracta
d’un bloc de pedra calcària de forma cilíndrica
que es va buidar per dins i es va tallar, decorar
i polir per fora. La decoració exterior és el més
destacat, atès que imita l’aspecte d’una columna
d’estil toscà estriat, simulant les motllures d’un
capitell a la boca del brocal i les d’una base a
baix, sense oblidar la part central acanalada o
estriada. El brocal s’elaborà entre la fi del segle I
aC i mitjan segle I dC en un taller escultòric, amb
material procedent probablement d’alguna pedrera
prop de Tàrraco, i que segurament es destinà al
pou d’una villa o explotació agrícola important.

El brocal romà del Pla de les Forques

El Teatre del Foment
El Teatre del Foment és una part de l’edifici històric
de la patronal junedenca que allotjava l’espai
dedicat a les arts escèniques, el cinema o actes
polítics, entre d’altres. L’edifici original del teatre
fou construït durant la primera meitat del segle XX
i tenia un estil arquitectònic que pretenia imitar
l’interior del Gran Teatre del Liceu barceloní amb
un primer pis denominat ‘el Galliner’ al qual les
llotges sostingudes per gran columnes decorades
pretenien donar certa monumentalitat. Tanmateix,
el teatre fou remodelat primer el 1968, quan perdé
bona part de la decoració i disposició original, i
altre cop el 2011, quan s’adaptà per a nous usos
i s’actualitzà la infraestructura.

Teatre del Foment l’any 1958. Font: Fons Documental de Juneda
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Molí de Baix

Juneda

El molí de Baix és un bon exemple d’arquitectura preindustrial, sobre la base de l’aprofitament de
l’energia hidràulica de la Femosa com a força motriu.
És de planta rectangular i s’hi ha fet diverses ampliacions al llarg del temps. El cos central és el molí
pròpiament dit, i consta de planta baixa i dos plantes superiors. A la planta baixa es conserven els
mecanismes de funcionament de l’any 1872. A la primera planta hi havia la sala de les moles i, finalment,
a la segona planta hi havia l’habitatge. A la banda est l’estructura de l’edifici estava distribuïda d’igual
manera però amb funcions diferents: la planta baixa com a magatzem i quadra, el primer pis com a sala
de la neteja i el segon pis (ara desaparegut) com a habitatge. Pel que fa a l’ala lateral oest, bastida el
1699, ha estat al llarg del temps magatzem, fàbrica d’aiguardent i molí d’oli.
Fou construït principalment amb carreus de pedra lligats amb morter de calç, però també amb murs de
tàpia. Del conjunt destaca el pont de pedra a l’entrada del pou interior i la bassa feta de carreus per
acumular l’aigua. Inclou l’espai conegut popularment com la font del Gat (o del Torrent).

El molí després de la Guerra Civil. Foto feta l’any 1939
o 1940. Font: Família Roselló

Vista aèria del molí l’any 1985, amb l’entorn sense
urbanitzar. Font: Família Roselló

Antics cups del molí d’oli descoberts durant les
excavacions del 2010. Font: Família Roselló

Panoràmica del molí amb el poble al fons l’any 2015

Història
Documentat des de temps remots, el molí de
Baix estava integrat dins la reserva senyorial de
la dominicatura del senyor. L’any 1517 el duc de
Cardona i baró de Juneda Ferran Ramon Folc de
Cardona i la seva filla Joana, van fer-ne cessió en
emfiteusi a la Universitat i particulars de la vila,
juntament amb el territori de la dominicatura i
altres possessions. Va ser administrat pel Comú
de la vila fins al 1856. En aquesta època va
ser conegut com el molí de la Vila o del Comú.
El 1872 va patir un esfondrament a causa del
seu estat lamentable. S’hagué de reconstruir
instal·lant nova maquinària i ampliar-lo per
ubicar-hi una fassina, fet reflectit en la llinda
i les inicials MADRT que corresponen a Molino
Aguardentería de Ramon Torrent.

L’edifici feia les funcions de molí fariner i
fàbrica d’aiguardent, comptava amb estances
dedicades a magatzem i habitatge i funcionava
amb electricitat gràcies a l’aigua de la bassa
del mateix molí. El 28 de desembre de 1937,
durant la Guerra Civil, l’ala est de l’edifici es
tornà a ensorrar, fet que va costar la vida a tres
persones. No reprengué el funcionament amb
normalitat fins al 1941, ja dedicat exclusivament
a la mòlta de pinsos. Als anys cinquanta l’edifici
es reconstruí parcialment i va funcionar com a
molí fins al 1962, quan s’aturà l’activitat per la
baixa productivitat, a causa d’una maquinària
antiquada. Tot i que el 1992 es va tornar a
ensorrar, avui en dia l’edifici està en procés de
recuperació.

Els usos històrics del molí
· Des de l’origen fins a 1962: molí fariner.
· Ala oest: Des de 1871 fins al 1891: fassina o fàbrica d’aiguardent.
· Ala oest: Des de 1891 fins al 1915: molí d’oli.
· Ala est: Des de 1871 fins a 1962: serradora de fusta.
· Planta superior, des de 1871 fins a 1937: habitatge familiar.

Vista de la sala de Moles. Font: Família Roselló
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Juneda

Portal Lamarca
El portal

Aquest portal, orientat en sentit nord-oest, devia ser, sens dubte, un dels principals accessos a la vila
closa de Juneda, ja que es troba en els murs que tancaven la muralla medieval. Possiblement, formà
un pas cobert, seguint la tradició urbanística medieval, segons la qual les cases s’adossaven a la
muralla i s’hi integraven.
Es tracta d’un portal adovellat (vint-i-cinc dovelles i la clau) d’arc apuntat lleugerament rebaixat, i
presenta unes dimensions aproximades de 2,50 m de llum × 3,50 m d’alçada. Està bastit a base de carreus
de pedra picada, que formen els brancals, que queden parcialment tapats pels edificis dels costats.
Encara és visible una part dels murs de l’antiga muralla en el traçat del carrer, a banda i banda del
portal.

El portal vist des del carrer del Portal
del Lamarca. Començament del segle xx.
Font: Fons Documental de Juneda

Foto de detall del portal. Començament
del segle xx. Font: Fons Documental de
Juneda

El portal vist des de l’alçada del carrer
Pinell. Començament del segle xx. Font:
Fons Documental de Juneda

El portal l’any 1913, fotografiat per Emili
Gausí. Font: Fons Documental de Juneda

Vista del portal al centre. Encara són visibles fragments de la muralla en alguns trams d’aquest sector

Història
El portal de Lamarca o del Marca, d’estil gòtic
i datat almenys del segle XIV, duu el nom del
batlle de Juneda durant la Guerra del Francès
i és una de les entrades de l’antiga vila closa.
També conegut com a carrer d’Arbeca, perquè
marca l’inici del camí en aquesta direcció, el
portal dóna al raval del Pinell, que inicia el
traçat urbà medieval. A la vora del portal es
poden veure les restes d’una de les torres de
vigilància de la vila closa i a la casa Lamarca
es conserven restes de la muralla. A més, a
la mateixa casa s’han trobat restes de portals
gòtics i antigament contenia l’anomenat molí
del Marca, avui desaparegut.
Als anys noranta del segle XX, s’hi va realitzar
una intervenció per restaurar-lo en la qual es
va eliminar els cossos afegits amb posterioritat,
per deixar-lo tal com el veiem actualment.
Imatge d’una noia a l’interior del portal. Començament del segle xx.
Font: Fons Documental de Juneda

Els altres portals
És l’únic portal que es conserva de l’antic traçat medieval de Juneda. La resta de portals han estat
escassament estudiats i són poc coneguts, però correspondrien possiblement als carrers principals d’entrada
al recinte, entre aquests el carrer del Calvari (portal de Sant Salvador), que portava fins a l’antiga església
i al cementiri, i el carrer de la Carnisseria (portal de la Font), que donava al camí de la Font.
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El Pou de Gel

Aquesta construcció popular es troba excavada a terra, sota la plaça de les Tres Creus. Presenta una
planta circular (d’uns 8 m de diàmetre) amb les parets verticals fins a l’arrencada de la volta, en
forma de cúpula quasi rebaixada, que està construïda amb grans carreus de pedra sobreposats que
la van tancant a cada filada fins a cloure-la a la part superior, on hi havia una obertura de forma
quadrada (alçada aproximada de 8 m). L’obertura superior tenia com a finalitat permetre la introducció
i l’extracció dels blocs de gel, i, a la vegada, l’accés del personal que hi treballava. Aquesta obertura
hauria estat la part visible des de l’exterior, però actualment es troba soterrada pel paviment de la
plaça de les Tres Creus.
Una altra obertura, que dóna just a l’arrencada de la volta, en el mur orientat a l’est, és precedida per
un corredor o galeria amb sortida a l’exterior. Aquesta obertura, actualment, és l’entrada al pou.
El terra, ben enllosat, presenta una inclinació en direcció als laterals, per on derivava l’aigua del
desglaç cap a l’exterior.

Part superior on hi havia la boca del pou,
per on s’extreia el gel

Vista de l’accés al pou de gel des de
l’interior

Vista de l’accés al pou de gel des de
l’exterior

Il·lustració d’un pou de gel.
Autor: Ismael Martínez Plata

El pou de gel ubicat sota la plaça de les Tres Creus

Història
Datat d’entre els segles XV i XVI, fou excavat
a l’obaga de la Costa, al nucli medieval de
la població, per poder mantenir un ambient
fred. La seva funció històrica ha estat la de
conservar la neu hivernal i el gel per tal de
mantenir els aliments en bon estat durant les
etapes més caloroses de l’any, i també per a
usos terapèutics. La gran capacitat del pou fa
que esdevingui un element central per a la vila
closa, situat a sota de la plaça de les Tres
Creus, i imprescindible per a la Juneda moderna
i contemporània, fins al punt que fou utilitzat
com a refugi antiaeri durant la Guerra Civil.
El 1982 s’inicià la restauració i adequació de
l’espai que han fet del pou de gel de Juneda un
dels més ben conservats de Catalunya.

El pou de gel abans de la restauració als anys setanta del segle xx.
Font: Juneda. Imatges per al Record

Funcionament
El pou de gel requeria gel o neu com a primera matèria, de manera que havia d’estar situat prop de
basses, fonts o torrents naturals. Mitjançant la construcció de sèquies s’abocava l’aigua en grans
basses de poca alçada on, amb el temps adequat, es gelava i transportava al pou.
Com a estructura complexa que era, el pou requeria un manteniment i una neteja constants, així com
personal especialitzat amb experiència i la primera matèria que permetia el bon funcionament del pou.
El material aïllant solia ser palla i rama que s’havia de col·locar en l’ordre adequat: primer un metre
de rama al fons, després a les vores per evitar el contacte amb les parets, i encara es construïa un
pas de blocs separats entre ells per una amalgama de glaç, rama i palla. Finalment, s’aixecava un
primer pis de rama petita barrejada amb palla i un segon pis amb el glaç, una estructura que es podia
repetir fins a omplir l’espai interior del pou. Un cop acabada, es tapava tot amb palla, que contribuïa
a mantenir la temperatura.

PRODUCCIÓ
[IN]SITU Patrimoni i Turisme (www.in-situ.cat)
GEOSILVA Projectes (www.geosilva.com)
LATIPO Gràfic (www.latipo.cat)
MARC MACIÀ

projecte desenvolupat
Cartellera: Vila Closa
Mida gràfica: 457,5 x 1206,5 mm

Vila Closa

Juneda

Conjunt urbà monumental format per carrers amb un traçat estret
i tortuós propi de l’urbanisme medieval, amb una zona costeruda
que envolta el turó del Calvari, anomenat popularment la Costa.

Malgrat que la tradició popular ubicava l’origen de la població en
el carrer del Pinell, el cert és que probablement se situà en l’illa
de cases compresa entre els carrers del Calvari i Carnisseria,
la travessia del Calvari i la plaça de les Tres Creus. Marquen el
seu perímetre exterior l’actual carrer de Sant Joan, la plaça de
l’Església, el carrer de Torregrossa i el carrer del Bas.

Vista aèria de la Vila Closa

Història
El poblament històric de la vila closa se situà en el turó del
Calvari, la Costa, proper com era al torrent de la Femosa, envoltat
de terres que es destinaren a l’agricultura. L’orografia del terreny
permeté la construcció d’un recinte emmurallat amb torres que
assegurava un espai defensiu que configurà el nucli històric de
la població.

De la vila closa es conserven parts dels murs que l’encerclaven,
el portal de Lamarca —un dels portals d’entrada al recinte
emmurallat—, el centre històric amb un típic traçat urbà medieval
i les restes d’una torre de vigilància. Sobre la població sabem
que el 1149 Juneda tenia 130 habitants, un número que augmentà
fins al 1365, quan arribà als 305, i, tot i que sofrí una sotragada
a finals de segle amb un descens fins als 225 habitants el 1378,
el nucli es recuperà fins a assolir els 615 el 1593.

Elements d’interès

Pou de Gel
Sota la plaça de les Tres Creus. Es troba
en un estat de conservació excel·lent, ja
que fou restaurat l’any 1982. Documentat
ja al segle XVI, presenta una planta circular
d’uns 8 metres de diàmetre i està cobert
per una cúpula.

Mur del recinte de
l’ antiga església

Portal de Lamarca

Al carrer del Calvari, és ben visible un
mur recentment restaurat que formava
part del conjunt de l’antiga església
i cementiri del poble. Aquesta fou
abandonada al culte amb la construcció
a mitjan segle xviii del temple actual.

És l’únic portal que es conserva de la
vila closa. Es tracta d’un portal adovellat
apuntat que es coneixia també com el
portal d’Arbeca, ja que d’aquí sortia el
camí que portava a aquesta localitat. Fins
a la darrera restauració havia tingut les
estructures que suportaven els sostres
interiors.

Cal Ratat

Vil·la Ramona

Cal Guiu

Cups

Un dels edificis més interessants
de la vila closa pels seus elements
arquitectònics, així com per la seva
història. Tot i que sols es conserva la
meitat de l’edifici original, encara són
visibles dues finestres geminades a la
façana del carrer Carnisseria. Fou seu de
l’ajuntament de la vila fins a l’any 1873.

Al carrer del Pinell hi trobem un dels
edificis que més han conservat la seva
tipologia arquitectònica original. Construït
al segle xvi (1563, tal com indica una data
d’una llinda), presenta un portal adovellat
de mig punt amb un escut a la dovella
central. A la planta de pis hi trobem una
finestra renaixentista i motllura dentada.
Destaca pels seus carreus de pedra ben
treballats i alineats.

Arquitectònicament és molt semblant a la
vil·la Ramona. És fet de carreus de pedra
ben treballats i alineats horitzontalment,
presenta un gran portal adovellat de mig
punt i destaca per les obertures de la
planta de golfes. Fou construït al segle
xvi i al començament tingué la funció
d’hospital. En aquest període, i segons la
tradició, el rei Felip II s’hi allotja durant
la seva estada a la vila.

Durant les obres de remodelació
realitzades a l’inici del 2015 de l’espai
ubicat a la travessia de la Carnisseria,
van aparèixer diferents cups dels segles
xvii i xviii que s’utilitzaven com a rebost
del gra, vi i oli. Destaquen per la seua
volta de maons en forma de cúpula.
Aquests elements eren comuns per tota
la vila closa.
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Molí de la Bardissa

Juneda

L’edifici del molí compta amb una superfície de 400 m2, aproximadament, i dues plantes construïdes
amb pedres de mides diverses unides amb morter de calç.
La primera planta estava dedicada al molí i encara s’hi conserven fragments de la base de la mola
sotana, un gran pilar de pedra per a l’embigat, el cacau o túnel per a les rodes hidràuliques o les
escales de pedra vers el segon pis. Aquesta segona planta estava ocupada per l’habitatge del moliner,
dividit en tres espais: la cuina i llar de foc, el menjador sala d’estar i una habitació. De l’exterior de
l’edifici destaca el jardí, un mur de pedra de l’antiga bassa, un pou cilíndric de pedra i el túnel del
cacau i la seva arcada de pedra.

Vista aèria del molí de la Bardissa i canal de desguàs del molí

Segles d’història
Documentat ja al segle XVI, funcionà com a molí fariner gràcies a la seva proximitat amb el torrent de
la Femosa, aprofitat mitjançant la séquia molinal dita de la Bardissa. Antic molí de la baronia dels
Cardona, al segle XVI pertanyia a Andreu Ferrer, d’Arbeca, i al seu fill Miquel, fins que el vengué a la vila
de Juneda. Al segle XIX l’adquirí la família Guiu Triquell, de les Borges Blanques, per passar després
en règim d’arrendament, al matrimoni Serra Bardagí de Juneda i, finalment, als actuals propietaris, la
família Garsaball de les Borges Blanques, des del 1894 fins avui dia. El molí comptava amb quadres,
corral o hort, habitatge per al moliner, cuina i bassa d’aigua, a més de dues moles i el cacau. Al segle
XVIII el complex fou ampliat però als anys trenta del segle XX el molí va ser desmantellat. Durant la
Guerra Civil el molí serví de refugi a famílies i religioses de les Borges Blanques.

Il·lustració que mostra com arribava l’aigua al molí

La peixera i la séquia molinal
Per fer funcionar el molí, aquest necessitava aigua. Com que s’ubicava en una zona on els cursos
fluvials són escassos i poc regulars (el torrent de la Femosa respon a aquesta característica), era
necessari crear una infraestructura que permetés disposar d’aigua per al molí. Aquesta infraestructura
es basava, principalment, en la construcció d’una petita resclosa o peixera que servís per acumular
aigua en aquell punt, i poder derivar-ne una part a través de la séquia molinal cap a la bassa del molí.
De la peixera original, poca cosa en queda, solament la ubicació. Pel que fa a la resta, ha estat
canviada per una estructura més moderna.
La peixera es troba al terme de les Borges Blanques, al límit amb el de Juneda, i la séquia recorre
aproximadament 1 km fins a arribar al molí.

Resclosa on neix la séquia que porta aigua al molí
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Parc de la Banqueta Juneda
Aquest parc és un dels espais més atractius de Juneda. El recorregut el marca la quarta séquia del
canal d’Urgell, construïda al mateix temps que el canal, entre el 1853 i el 1865.
El tram de la Banqueta de Juneda es pot realitzar en dues direccions, una en direcció a les Borges
Blanques i l’altra cap a Margalef.
Paral·lels a la séquia, hi ha una gran diversitat d’arbrats constituïts per freixes, àlbers, plataners o
oms, així com petits bosquets a l’entorn de la séquia, on trobem ginestes, esbarzers, llúpol i arç blanc.
En aquest espai natural d’especial interès podem trobar fauna tan diversa com els insectes sabaters,
la polla d’aigua, el picot verd i la rata d’aigua, tan característics de la plana de Lleida.
Hi trobem un important patrimoni arquitectònic: cases, aqüeductes, túnels, ponts, salts d’aigua, etc.
No us podeu perdre ni els salts de la primera i la segona màquina, ni els Nou Salts, sobretot en la
temporada del reg, en què la quarta séquia va plena i és un veritable espectacle.
Per a completar la visita a l’entorn de la Banqueta, a l’alçada dels Nous Salts, comença un recorregut
que ens portarà de tornada a Juneda i que ens permetrà conèixer altres elements vinculats amb l’aigua
(al torrent de la Femosa) i de cabdal importància en la història de Juneda: el molí de la Bardissa, els
antics rentadors públics i el molí de Baix.

Vista aèria del Parc de la Banqueta i del nucli de Juneda, des del Salt Desfet

Elements d’interès
Durant el recorregut, trobareu plafons informatius sobre els
elements més interessants per visitar.

Primera Màquina

Segona Màquina

L’any 1902 es va construir la petita central
hidroelèctrica, coneguda
amb el nom de primera màquina. Aprofitava
el desnivell o salt per a
la generació d’energia, i
l’electricitat que produïa
va servir per portar la
llum al nucli de Juneda.
Avui és, doncs, un patrimoni d’especial record
per als junedencs.

L’any 1911, s’hi va construir una petita central
hidroelèctrica aprofitant
el desnivell del salt. De
característiques similars a la primera màquina, podia produir 81
cavalls gràcies al gran
desnivell que hi havia,
de 5,91 m. No us podeu
perdre el salt de l’aigua
en plena època del reg.

Pont Negre
És un dels nombrosos
ponts que es construïren
amb la realització del
canal. Malauradament,
dels ponts originals només en resten tretze a
la quarta séquia. Construïts amb pedra, i amb
una llum d’uns 3 metres,
destaquen pels carreus
ben treballats en l’arc
rebaixat de l’ull.

Arbreda de
Salt Desfet

Els Nou Salts

Rentadors

Aquest espai és un indret recuperat per a la
vila de Juneda, a partir
del cobriment d’aquest
tram del canal. S’hi ha
instal·lat equipaments
per fer exercici i una
bonica arbreda.

Els Nou Salts cobreixen
un desnivell de 23 metres en poc més de 300
metres i constitueix un
dels indrets més bonics
d’aquest itinerari, sobretot en l’època del reg,
quan l’aigua baixa amb
força per aquests salts.

Els antics rentadors de
la vila de Juneda estaven compartimentats en
quatre espais: un per a
la roba blanca, un altre
per a la llana, un altre
per esbandir i un darrer
per rentar la roba dels
malalts.

Arbreda del Bas

Pantà del Bas

Molí de la Bardissa Molí de Baix

Aquesta arbreda monumental està formada
per més de vuit-cents
plàtans disposats en
dues rengleres paral·leles. Foren plantats entre 1953 i 1955. Alguns
d’aquests arbres arriben
a una alçada de quasi
quaranta metres.

Durant el recorregut de
la quarta séquia trobem
diversos pantans que
reben l’aigua del canal
i que serveixen per garantir el reg. Alberguen
diferents aus, mamífers
i rèptils, així com vegetació típica com ara els
canyissars.

Aquest molí, documentat al segle xv, ha estat
restaurat en els darrers
decennis i encara conserva elements propis.
Podem trobar a prop la
peixera i la séquia que
portava l’aigua a la bassa del molí per fer-lo
funcionar.
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Búnquer republicà

Juneda

Aquest búnquer, com molts altres que trobem a la Plana de Lleida, es troba ubicat als encontorns del
canal d’Urgell. En trobem d’altres, també, en les séquies o canals secundaris d’aquest. Això es deu al
fet que el canal representava un escull per travessar-lo i, per tant, reforçava la fortalesa i l’eficiència
del búnquer.
Fou construït amb formigó armat i recobert amb carreus de pedra exteriorment per millorar-ne la
resistència i el camuflatge amb l’entorn. De planta quasi circular, habitual en punts de control, està
semiexcavat en el terreny possiblement per dificultar-ne la localització aèria i evitar un bombardeig.
Disposa de diverses espitlleres rectangulars visibles en el frontal arrodonit. Per la seva ubicació,
situat al pla, i les seves característiques isolades sense més estructures associades, possiblement
exercia de control de la via d’accés a la zona de Castelldans, dotat amb un niu de metralladora, més
que no pas com un dels punts d’observació que s’ubicaven estratègicament en punts més panoràmics.
Modest en dimensions, 2,5 m de diàmetre i de quasi 2 m d’alçada aproximats, tindria capacitat per a
dos-tres soldats tot i que difícilment hauria estat gaire resistent, ja que aquests punts isolats al pla
eren altament vulnerables.
Podem trobar diversos búnquers similars a aquest repartits per la geografia garriguenca, en especial
al municipi veí de Castelldans, a la zona més muntanyosa de la comarca, en transició cap a la plana
d’Urgell, en el qual les característiques orogràfiques permetien el desenvolupament d’un sistema
defensiu més complex amb la combinació de punts d’observació, trinxeres, pous de tirador i nius de
metralladores.

Ortofotomapa en què s’observa el búnquer al costat del canal d’Urgell. Font: ICC

Detall i panoràmica des dels búnquers situats al capdamunt del turó del castell de Castelldans els quals disposaven d’una òptica privilegiada de la plana i la partida de
Miravall, punt on es troba ubicat el búnquer

Història
Construït a la partida de Miravall durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), forma part d’un conjunt
que inclou diversos nius de metralladora i altres búnquers. El búnquer fou construït per l’exèrcit
republicà com a element defensiu davant de l’ofensiva de l’exèrcit franquista duta a terme a finals de
1938 provinent de Puigverd de Lleida i Castelldans en direcció a Juneda, pas previ per a l’ocupació
de les Borges Blanques. Juneda caigué en mans dels colpistes el 5 de gener de 1939 i fou ocupada
per part de la Brigada Mixta Frecce Nere, la Brigada Mixta Frecce Azzurre, la 40a Divisió de l’exèrcit i
l’Exèrcit de Navarra. El búnquer també oferia capacitat ofensiva ja que se situava en un espai estratègic
entre els termes de Castelldans i les Borges Blanques en un enclavament de difícil ocupació com era
el mas de Miravall.

Il·lustració del búnquer. Font: Ismael Martínez Plata

Imatge actual del búnquer
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Molí del Massot

Juneda

Queda poca cosa d’aquest molí, que havia estat un dels més importants del terme de Juneda i dels
ubicats al voltant de la Femosa. Actualment, sols es pot observar part de l’estructura del cos principal
del conjunt, que estava format per tres cossos. Aquest cos més important tenia una planta baixa i
dues plantes de pis, amb l’accés principal orientat al camí. Estava construït amb carreus de pedra ben
treballats, sobretot en l’accés, on hi havia una gran llinda de pedra. Els cossos adossats als laterals
eren d’una sola planta i combinaven els carreus de pedra amb els murs de tàpia.
Com tots els molins ubicats a l’entorn de cursos d’aigua irregulars i poc cabalosos, disposava d’una
séquia pròpia que portava l’aigua des d’una resclosa de la Femosa fins a la bassa del molí. Tant la
séquia com la bassa han desaparegut.
Segons publicacions realitzades abans d’ensorrar-se, es podien veure inscripcions en algunes llindes
del molí. En la llinda d’una porta interior hi figurava “MASSOT ANY 1785”, i en una altra, “AÑO 1870”.
Tant una data com l’altra es devien correspondre a sengles modificacions de l’edifici.

Vista aèria del molí del Massot. Any 2015

Història
Datat del segle XVIII, l’edifici sembla que es construí sobre un altre molí del segle XVI i a la segona
meitat del XIX es tornà a reformar. Propietat de la família de Ramon Massot, de Puigverd de Lleida,
qui el reformà el 1870, comptava amb una séquia de molí i una bassa que s’omplia d’aigües derivades
del torrent de la Femosa que li permetia fer servir l’energia hidràulica. El molí es dedicava a molturar
cereals per a fer farina, però amb la transformació dels cultius que implicà l’arribada del canal d’Urgell
l’edifici perdé cada cop més el seu sentit i deixà de funcionar al començament del segle XX. Sens dubte,
es tracta d’un dels principals exemples dels usos de l’aigua abans de l’arribada del rec i un testimoni
del paisatge anterior al canal que permet entendre millor un territori desaparegut format per cultius
predominantment de secà que requerien l’aprofitament de l’aigua com a font d’energia.
A l’inici del segle

XXI,

el molí s’ensorrà i actualment només en resten les estructures visibles.

El molí encara dempeus l’any 2000. Font: Família Roselló

Imatge de finals dels anys vuitanta del segle xx, amb tots els cossos del molí dempeus. Font: Juneda i el seu terme. Josep M. Solé i Bonet
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Ruta Entre Canals

Juneda

Aquesta ruta transcorre pel sud-oest del terme municipal de
Juneda, travessa un enclavament del terme de les Borges Blanques
i torna al nucli de Juneda per l’oest. Seguint l’itinerari que porta
als Bessons, s’arriba a la Casella del Tei. Aquest petit edifici era
la casa dels antics canalers, els responsables del manteniment
de les banquetes arbrades i de la distribució de l’aigua per les
boqueres.

Un cop ja tornem a estar al terme municipal de Juneda, el recorregut
ens porta fins a Vinferri, un indret actualment en ruïnes, però que
fins a l’inici del segle XX encara conservava dempeus el castell
de Vinferri i l’ermita de Sant Jordi. Des d’aquest punt, aturonat, hi
ha una excel·lent vista de la vall del Torrent de la Femosa i del
paisatge de l’entorn.
El darrer element patrimonial d’interès del recorregut és el
molí del Massot, un dels més antics del Torrent de la Femosa.
Malauradament, es troba en estat ruïnós des de l’any 2000, quan
es va ensorrar.

Seguint les indicacions, continuem paral·lels al canal d’Urgell,
fins a arribar al búnquer, situat a tocar del canal. Aquest fou
construït pels republicans l’any 1938, durant el transcurs de la
Guerra Civil espanyola.

Tornant cap a Juneda, és possible que pugueu observar diferents
aus rapinyaires planejant per la zona.

L’itinerari recorre durant un quilòmetre l’enclavament del terme
de les Borges Blanques, on trobem elements d’interès com l’antic
molí del Mas Roig i diferents salts d’aigua i petits embassaments
d’aigua per al rec dels cultius de l’entorn.
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Elements d’interès

La Casella del Tei

Búnquer

Canal d’Urgell

Es tracta d’una construcció vinculada
al canal d’Urgell, molt característica en
tot el territori per on passa l’esmentat
canal i les quatre séquies principals.
En aquestes cases hi vivia el canaler,
que era l’encarregat del manteniment
de les infraestructures del canal i de la
distribució de l’aigua per les boqueres.
Una altra de les tasques dels canalers
fou la plantació de l’arbrat al voltant dels
canals, i que avui en dia podem observar
en molts trams.

A tocar del canal d’Urgell, podreu
observar aquest búnquer que fou
construït per l’exèrcit republicà com a
element defensiu davant de l’ofensiva de
l’exèrcit franquista duta a terme a finals
de 1938 provinent de Puigverd de Lleida
i Castelldans en direcció a Juneda, pas
previ per a l’ocupació de les Borges
Blanques.

Recorre tota la Plana de Lleida. El canal
principal neix a Ponts, a la comarca de la
Noguera. Passa per l’Urgell, el Pla d’Urgell,
les Garrigues i finalment mor a Montoliu
de Lleida, al Segrià, on les seves aigües
tornen al riu Segre.

La Casella del Tei està formada per dos
edificis, en què destaquen la utilització
dels maons com a elements decoratius
de les obertures i de les cantoneres, i
els murs de tàpia ben visibles en l’edifici
annex.

Aquest búnquer, com molts altres que
trobem a la Plana de Lleida, es troba
ubicat a prop del canal d’Urgell. N’hi ha
també en les séquies o canals secundaris
d’aquests. Això es deu al fet que el canal
representava un escull per travessarlo i, per tant, reforçava la fortalesa i
l’eficiència del búnquer.

El 1853 s’inicià la construcció de l’actual
canal d’Urgell amb un projecte de Pere de
Andrés i Puigdollers dirigit per l’enginyer
Domingo Cardenal i Gandasegui. Les obres
finalitzaren el 1865.
La construcció del canal d’Urgell, de les
quatre séquies i posteriorment del canal
auxiliar va generar l’edificació d’una sèrie
d’obres significatives com ara preses,
túnels, aqüeductes, sifons, salts, caselles,
un gran patrimoni que ens ha arribat avui
dia i que podem observar tot passejant
per l’entorn dels canals a Juneda.

Vinferri

Molí del Massot

Els Bessons

Quasi al final del recorregut arribarem
a Vinferri, on podreu veure les restes
del que havia estat l’antic castell de
Vinferri i l’ermita de Sant Jordi. Fins al
començament del segle xx, encara es
conservaven dempeus els dos edificis,
tal com ens mostren les fotografies de
l’època. Sabem que el castell de Vinferri
era un edifici de planta rectangular i
constava d’almenys una planta de pis. La
construcció estava feta amb grans carreus
de pedra calcària unida amb morter de
calç, típic de la zona garriguenca, i tenia
un edifici adjacent amb parets de tàpia.

Queda poca cosa d’aquest molí, que havia
estat un dels més importants del terme
de Juneda i dels ubicats al voltant de la
Femosa. Actualment sols es pot observar
part de l’estructura del cos principal
del conjunt, que estava format per tres
cossos. Aquest cos més important tenia
una planta baixa i dues plantes de pis,
amb l’accés principal orientat al camí.
Estava construït amb carreus de pedra
ben treballats, sobretot en l’accés, on
hi havia una gran llinda de pedra. Els
cossos adossats als laterals eren d’una
sola planta i combinaven els carreus de
pedra amb els murs de tàpia.

Es tracta d’un espai natural protegit que
es caracteritza per un paisatge típic
garriguenc, amb brolles i garrigues,
fragments de boscos d’alzines, pi blanc
i carrascar, combinats amb conreus com
l’olivera, ametllers, cereals i vinya.

Pel que fa a l’ermita, es tractava d’un
petit temple d’una sola nau, amb l’accés
a l’interior orientat al castell.

A l’inici del segle xxi, el molí s’ensorrà
i actualment només en resten les
estructures visibles.

És l’hàbitat de diferents rapinyaires, com
l’àguila cuabarrada, l’àguila daurada,
l’àguila marcenca, l’aligot, el duc o el
xoriguer. També hi podem trobar espècies
de caràcter estepari, com el gaig blau, el
torlit o el còlit negre.
Conté un patrimoni cultural ric i divers, en
el qual destaquen les infraestructures del
canal d’Urgell, les masies monumentals de
Miravall i l’Aranyó i les construccions de
pedra seca, emblema de la comarca. Des
de la serra de Rispa o dels Bessons, podreu
gaudir d’una excel·lent vista de la Plana de
Lleida, del Prepirineu i del Pirineu.
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Vinferri

Juneda
Historia

Pel que fa a l’ermita, es tractava d’un petit
temple d’una sola nau, amb l’accés a l’interior
orientat al castell.

Situada al nord-oest del terme municipal, la
partida de Vinferri forma un important conjunt
patrimonial juntament amb el poblament de
l’edat del bronze de Minferri i la resta de
jaciments de la vall de la Femosa. De l’espai
destaca l’antiga ermita de Sant Jordi, que té els
orígens en la quadra d’un terratinent d’origen
almoràvit que posseïa altres terres a Almenar
i Alguaire (el Segrià). L’ermita formava part
del castell de Vinferri, d’origen incert, però
que el 1365 tenia quinze focs i era propietat
de la família Santmartí de Lleida.

Aquest conjunt s’ubicava en un punt estratègic
del territori, en un turó que dominava les
terres fèrtils del torrent de la Femosa, entre
Juneda i Puigverd de Lleida.

Jaciments de la Femosa
El castell perdurà fins al segle XVIII reconvertit
en habitatges de famílies ramaderes i
l’ermita de Sant Jordi, i de l’edifici principal
en resten alguns murs de tàpia i sitges
subterrànies, però, en general, el conjunt
avui en dia està destruït, ja que, arran de
les desamortitzacions de Mendizábal, durant
el segle XIX, la propietat passà a Puigverd de
Lleida, que deixà abandonat aquest espai.
En el passat recent, arran de la memòria
popular del lloc com a espai de culte, els
habitants de Juneda i Puigverd hi feren aplecs
i trobades populars per la festivitat de Sant
Jordi. L’aridesa i la manca d’arranjament de
l’espai, però, han fet que aquesta tradició es
perdés.

Pel que fa al conjunt de jaciments de la
vall, la riquesa arqueològica que representen
abraça cronològicament del Paleolític fins a
arribar a l’Ibèric ple, de manera que esdevé
un espai d’alt valor patrimonial.
El cabal i el traçat de la Femosa han canviat
molt des de l’antiguitat i es poden veure
tres nivells escalonats de terrasses a les
seves ribes amb una diferència de cinquanta
metres per sobre del curs actual en la més
antiga d’elles.

Planell
El poblament al voltant d’aquest important
afluent del Segre es concretà amb nombroses
ocupacions de les quals resten més de
quaranta jaciments a la vall. Predominen
els corresponents al bronze final, l’edat del
ferro, l’època ibèrica i la romana.
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De l’ermita encara són visibles alguns carreus
de pedra ben treballats a la part inferior i
trams de mur de tàpia. Pel que fa al castell,
només s’intueixen algunes estructures, que
sobresurten poc del nivell del sòl.

Sabem que el castell de Vinferri era un edifici
de planta rectangular i constava d’almenys
una planta de pis. La construcció estava
feta amb grans carreus de pedra calcària
unida amb morter de calç, típica de la zona
garriguenca, i tenia un edifici adjacent amb
parets de tàpia. L’entrada al castell es feia
per un portal adovellat, a la dovella central
del qual hi havia el símbol de la família
Sanmartí.
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A l’inici del segle XX, i segons les fotografies
realitzades per Josep Massot, es pot apreciar
el conjunt encara dempeus, però en un estat
de conservació deficient. A mitjan aquest
mateix segle, el conjunt es comença a ensorrar
definitivament, fins a quedar pràcticament
com el veiem avui en dia.
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El castell de Vinferri l’any 1909. Fotografia de Josep Massot (1909).
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Portal adovellat del castell de Vinferri als anys trenta del segle
Fons documental de Juneda
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El Castell i Ermita
Ens han arribat pocs testimonis materials
d’aquest important espai patrimonial, que
havia estat format pel castell de Vinferri i
l’ermita de Sant Jordi.
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Principals jaciments prehistòrics i protohistòrics de la vall de la Femosa a partir del planell fet pel Grup de Recerques Arqueològiques la Femosa. Les dues
fotografies pertanyen al jaciment de Minferri, un assentament a l’aire lliure amb ocupacions del neolític final i del bronze ple. Fotografies: Grup d’Investigació
Prehistòrica de la Universitat de Lleida
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