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LES GARRIGUES

La terra d� la nostra comarca es aparentment dura,
perc plena de bellesa. El color torrat hi predomina, i la
varietat de conreus ajuda a delimitar mes be la varietat
de colors.

Plena de tossals, amb camins retorcuts i carreteres enfila
des, les Garrigues han patit de mala comunicacio durant
aquests darrers anys, de cornunicacio lenta. Una comarca

situada tan a la vora de dos rius importants, el Segre
i l'Ebre, i no te aigua ... Te oli, i de taca d'oli te quasi el
perfil. Vorejada de dues comarques rialleres, I'Urgell i la
Conca de Barbera, i d'una altra comarca ja industrialit
zada, que es el Segria, les Garrigues es un dels illots de

poca poblacio a Catalunya, de pirarnide d'edats perillo
sament vetusta, i necessitada d'una vitalitzacio immediata.

El sector nord-nord-oest es fertilitzat i regat pel canal
d'Urgell, pero el centre i el sud son dramaticarnent
eixuts, d'entre els indrets mes secaners de Catalunya.

No seria pas desitjable que les Garrigues, tot mantenint
el mitic nom dels seus olis, I'excel.lencia dels seus paisat
ges a la mida humana, la noblesa afectuosa de la seva

gent, acabessin essent un paradis de cacadors diumengers
o d'excursionistes ocasionals.

En tot cas, una localitzacio industrial encertada, i la
vivificacio i assequilibitat dels nuclis a traves de bones
vies de cornunicacio, contribuirien que les Garrigues
tinguessin una mes directa presencia en el pais.
Bon oli, vins amb possibilitats, fruita del sector regat,
i les delicioses «orelletes», componen el mapa gastro
nomic de les Garrigues.
Juneda, La Granadella, Torregrossa, Arbeca, segueixen
en irnportancia la ciutat de les Borges Blanques, que
ri'es capdavantera.
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Les Borges Blanques, enguany Ciutat Pubilla de la
Sardana, es capital de la comarca de les Garrigues,
i ocupa una posici6 septentrional en el seu conjunt.

Situada a poe mes de 300 metres d'altitud; el seu
terme es dibuixat per diversos torrents que es disposen
d'est a oest, seguint la inclinaci6 de tots els aigua
vessos que desguassen al Segre, sense, pen), l'existencia
de cap. via fluvial. EI conjunt del terme produeix
una impressi6 de planuria lleument ondulada.

Tot el terme i ciutat posseixen un clima conti
nental i escassa pluviositat. EI regadiu d'una quarta
part del terme pel canal d'Urgell confereix al paisatge
un to de fertilitat.

La ciutat, situada en pendent, des dels tossals
del Castell i del Moli de Vent fins a nivell del Pare
del Terrall, es decanta a migjorn i es abruptament
tallada pel nord. EI seu centre classic es la Placa
Major, porxada, amb edificis gotics i renaixentistes:
els carrers de l'Hospital, Esglesia, Carme i Carniceria,
sant Pere i santa Justina dibuixen l'antic perimetre.
Enfora s'origina l'eixample vers l'est i sud, enlla de
la carretera N-240 de Tarragona a Donostia (Sant
Sebastia),

L'esglesia parroquial, dedicada a l'Assumpta, es
d'un barroc sever, tarda, del segle XIX, i de grans
dimensions. Antigament hi havia hagut el temple
gotic de sant Joan.

Molt interessant es el Pare del Terrall, als limits
meridionals de la poblaci6, conjunt de jardins, arbreda
i llacs artificials construit aprofitant l'antiga bassa
d'aigua de pluja. Dins aquest recinte ajardinat s'hi
ha instal.lat darrerament la Casa de la Cultura.

L'activitat principal es l'agricultura i el sector
serveis. Hi ha industries d'elaboraci6 i exportaci6

d'oli d'oliva, de fama mundial, dins una tradici6
venerable: el 1918 'la ciutat tenia 50 molins d'oli:
avui la tecnificaci6 n'ha reduit el nombre, perc no la

qualitat del producte. Darrerament la conservaci6

frigorifica i exportaci6 de fruita ha dinamitzat l'ac
tivitat agraria. Es fa tambe cereals, farratges i amet
lIes. Relacionat amb l'agricultura hi ha una planta
de preparaci6 de llavors hibrides i diversos tallers
de maquinaria.

Darrerament s'hi ha instal.lat fabriques textils que
substitueixen les antigament existents.

Posseeix centres d'estudis de E.G.B., Batxillerat
i Formaci6 Professional.

Esta comunicada per ferrocarril amb Madrid
i Barcelona i, a mes de la N-240, comunica amb la
N-II per Mollerussa. A part, l'autopista A-2 0 del
Mediterrani passa ados quilornetres de la poblacio
i hi te sortida. Diversos autobusos l'enllacen amb la
resta de la comarca, prou extensa.

Historicament fou poblacio de senyoriu, poble de
la contribuci6 i carrer de Lleida, pretesa repetidament
pels Cardona i posseida per la branca de Prades de
l'esmentada familia. Pero les Borges lluita i pledeja
per obtenir una total independencia, tendencia
que havien palesat arrencant privilegis a Alfons el

Magnanim, Ferran II i Carles I. EI segle XIX,
definitivament es feu totalmentmunicipi lliure.

La catalanitat de les Borges es indiscutible ..

Francese Macia en fou diputat des del 1907; la
ciutat posseia una massa coral des del 1860.

Avui dia compta amb 6.000 habitant's.
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