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Cada vegada que s'acaba i es comença un any nou és un
bon moment de reflexió sobre tot el que ha succeït, de
valorar les coses bones i, principalment, d’aprendre dels
errors sempre amb l’objectiu de millorar i d’establir
nous propòsits per al nou període que comença.
A nivell meteorològic han estat un dies molt
interessants per als i les amants del temps en general,
amb situacions variades i canviants on la boira i les
fortes precipitacions puntuals han estat les
protagonistes del mes. Tan és així, que en l’apartat “La
notícia del mes” d’aquesta edició de la revista, hi
dediquem un reportatge expositiu de la situació
històrica viscuda tant pel que fa a dies de boira
consecutius a la plana de Lleida com del pas de l’històric
temporal Glòria amb els efectes devastadors en molts
punts del territori català i les conseqüències visibles
també al nostre municipi.
Finalitzem un mes de gener que ha representat l’inici
d’una nova etapa i que ha començat amb la força
suficient i la ferma decisió per intentar assegurar un any
ple d’alegries i de bons moments.
Un inici de màgia desbordant, amb l’esperada
cavalcada dels Reis Mags, va encetar el 2020 portant
l’alegria i la il·lusió al nostre poble, sobretot, als més
menuts de casa.
El tornar a emprendre l’activitat, les competicions
esportives i els diferents cursos i tallers ha estat també
la dinàmica habitual característica de principi d’any que
ha coincidit amb noves propostes com la recuperada
Festa de Sant Antoni, entre altres.
Finalment, la present revista dedica el “Sabies que” a
l’elaboració, la col·locació i la benedicció de l’estàtua de
Sant Macari, tot just fa 33 anys, gràcies sobretot a la
bona tasca dels membres d’aleshores de l’Ateneu
Republicà. Un d’ells, l’Albert Filella, ens ha explicat
detalls d’aquesta efemèride en l’entrevista que li hem
dedicat en aquest butlletí atenent també preguntes
diverses en qualitat del càrrec de jutge de pau que
ostenta en l’actualitat al nostre poble.
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ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL GENER - Febrer 2020

- diumenge 5 de gener -

Un dels dies més especials de tota la infantesa és, sens
dubte, la nit de reis. El nerviosisme, barrejat amb
l’expectació, la il·lusió, la impaciència… quantes nits
de son no ha fet perdre aquest esperat dia a una gran
quantitat de nens i nenes.
Els Reis de l’Orient porten coses a la gent, diu la cançó.
Sobretot el que porten és il·lusió i esperança,
intangibles tresors que es veuen als ulls de la canalla
que els surt a rebre als carrers del poble. Aquest
sentiment es va tornar a viure la tarda del diumenge 5
de gener en una de les activitats més multitudinàries
de l’any: la Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, la festa
dels somnis.
Sobre les 17:45 hores de la tarda – vespre, Ses
Majestats van fer acte de presència al nostre poble a
sobre d’unes magnífiques carrosses, construïdes
artesanalment per les mans d’un grup de veïns i
veïnes, tot fent entrada triomfant pel nostre pont,
engalanat per l’ocasió amb unes cortines de llums i les
figures del Petit Príncep. Encapçalant la comitiva reial,
la banda de cornetes i tambors municipal va marcar
el ritme de la desfilada juntament amb l’estrella
d’Orient, els patges i ajudants així com els 7 remolcs
ben carregats de regals.
Rebuts per la mainada, des de l’entrada fins a
l’Ajuntament, els Reis Mags van pujar fins al balcó del
consistori, acompanyats de l’alcalde de la vila, en Joan
Carles Miró, que després d’adreçar unes paraules al
seu veïnat, va cedir la paraula a Melcior, en
representació dels tres Reis, per a fer l’habitual discurs adreçat a les famílies però, en especial, als més petits.
En acabar, el nostre batlle els va lliurar la sal i el pa com a símbol d’hospitalitat i de benvinguda i la clau
mestra, per a obrir totes les portes de les cases del municipi per a deixar-hi els regals. Abans d’iniciar el
recorregut pels carrers de la vila, Melcior, Gaspar i Baltasar van anar a fer l’ofrena al nen Jesús dins d’una
església plena de gent i sota l’expectant mirada d’una bona representació d’infants. Va arribar el moment de
fer la ruta per tots els carrers de la vila amb el propòsit de repartir els presents per a totes les cases fins a
altes hores de la nit amb l’inestimable ajuda dels sempre admirats voluntaris, molts d’ells fidels, des de fa
anys, en col·laborar per a fer d’aquest dia una gran festa i als que volem dedicar un fort agraïment.
Un dia on la màgia la posen els ulls encesos dels nens, uns somriures que no ens han de fer oblidar també
que hi ha molta canalla que pateix ni tampoc que sempre hem de mantenir vius els somnis infantils.
Compartir, complicitat o alegria van ser les paraules d’uns Reis d’Orient que ja se n’han anat, però que el
nostre cor sap que vindran de nou ben aviat.
Revista
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CONSTRUCCIÓ D’UNES NOVES CARROSSES PELS REIS MAGS D’ORIENT
Una de les primeres decisions que van prendre l’actual
equip de govern va ser formalitzar la pròpia construcció de
les carrosses de Reis. D’aquesta manera s’estalviarien
costos de lloguer, es podria adequar el volum d’aquests
vehicles a la majoria de carrers del poble i es disposaria
d’unes carrosses noves durant els propers anys.
La Comissió de Cultura de l’Ajuntament es va decidir a tirar
endavant la proposta començant amb la confecció dels
dibuixos o esborranys així com estudiant el tipus de material
que els faria falta per dur a terme aquesta bona iniciativa.
Des d’un bon principi, les integrants de l’esmentada
Comissió van tenir molt clara la idea que cada carrossa
recrearia un continent diferent acord amb el Rei Mag que la
presidiria.
Així, a la de Melcior (Rei Blanc) se li va voler donar la imatge
de l’aigua i la neu de les muntanyes nevades d’Europa amb
el color plata com a protagonista.
A la d’en Gaspar (Rei Ros), la van voler situar en els contes
de les “Mil i una nit d’Aràbia” destacant l’or i els colors
daurats.
Finalment, la carrossa d’en Baltasar (Rei Negre) es va voler
que simulés una estampa del vell i exòtic continent africà
amb els colors del coure per sobre la resta.
Per a poder iniciar la laboriosa construcció, es van voler
recuperar les antigues estructures que l’Ajuntament
disposava d’anteriors cavalcades. No es va poder fer el
mateix amb les robes que, anys en darrera, havien cosit
voluntàries del poble degut al desgast de les mateixes teles.
Bona part de l’equip de treball amb els rostres satisfets pel
No obstant, es van poder aprofitar com a reforç de les robes resultat de la bona feina realitzada fruit de moltes hores de
dedicació.
noves que es compraren.
Era començaments del mes de novembre quan van deixar el primer remolc al magatzem habilitat per aquesta
gran tasca i va ser llavors quan va donar inici la part creativa de les membres de la comissió.
Gràcies a la cooperació i la paciència dels propietaris dels remolcs que van haver de deixar-los durant dos
mesos, gairebé totes les nit (exceptuant les de la Festa Major i Nadal) un equip de voluntaris/es van anar
tallant, empegant, grapant i reforçant unes estructures que havien de ser segures, principalment, i boniques
estèticament.
En una nau prou gran per tenir les tres carrosses i les dates que estem parlant, el fred feia acte de presència
cada vetllada fins al punt de fer recollir l’equip de treball, després d’unes hores de feina, a causa de la
congelació de mans i peus i la responsabilitat de llevar-se l’endemà al matí per anar a treballar.
No obstant, va haver-hi dues coses que minimitzaren els efectes del fred, la son i els nervis... la primera va
resultar la força d’un equip amb una unió envejable i, la segona, l’esperança que les carrosses agradessin als
nostres nens i nenes amb la gran responsabilitat de no decebre la seva il·lusió pels Reis Mags d’Orient i poder
continuar veient la lluentor de la màgia en els ulls dels nostres infants.
Revista
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Els colors platejats i brillants van presidir la carrossa del Rei Melcior, un
homenatge a la neu i al gel de les muntanyes nevades d’Europa.

La carrossa del Rei Gaspar, una versió inspirada en “Las mil y una noches
de Arabia” amb els tons daurats i l’or com a element decoratius.

Colors del coure i esperit africà en la carrossa del Rei Baltasar decorada
per l’ocasió.

Des d’aquest espai, volem aprofitar per fer un gran
reconeixement a la sublim i valuosa tasca
desenvolupada per la Comissió de Cultura de
l’Ajuntament i el grup d’ajudants i ajudantes en
l’elaboració d’aquestes carrosses, amb el clar
convenciment d’haver realitzat una bona feina per
al poble que esperem i desitgem hagi agradat als
vilatans i vilatanes de Torres de Segre.
Unes carrosses que, durant els propers anys,
pretenen anar incorporant nous elements que les
faran millors i dignes d’una gran festa com aquesta.

RECORREGUT I REPRESENTACIÓ DEL NOSTRE PUBILLATGE AL LLARG DE GENER
El passat 27 de desembre, els i les membres del
pubillatge vigent i caducats van anar al sopar del
pubillatge de la província de Lleida que es va
celebrar a la mateixa ciutat. La vetllada va iniciar-se
amb una sèrie de jocs amb el fi de conèixer-se millor
entre ells i elles abans de començar el propi sopar.
Per una altra banda, el 5 de gener, tal com és sabut,
el nostre pubillatge local juntament amb en Marcel
Barberà, actual Hereu de la comarca del Segrià, van
donar la benvinguda als Reis Mags d’Orient
acompanyant-los dins la cavalcada a sobre d’un
espectacular cotxe descapotat per sorpresa del
públic present. Abans, però, també van visitar els
avis i àvies de la Residència Sant Guardià.
En darrer terme, el cap de setmana del 18 i 19 de
gener, en Marcel Barberà fou un digne representant
local i comarcal a Llançà i Puig-Reig, respectivament.
En primer lloc, assistint a la Festa Major de Sant
Vicenç i, l’endemà, participant a la festivitat de La
Corrida, en honor a Sant Antoni.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

3

MEDI AMBIENT

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL GENER - Febrer 2020

CREIXEN LES VISITES A LA RESERVA NATURAL D’UTXESA DURANT EL 2019 - dimecres 8 de desembre El diari “La Mañana” es feia ressò, en l’edició del passat
dimecres 8 de gener, de la notícia sobre l’increment de
visites que ha registrat l’embassament d’Utxesa al llarg
del passat 2019.
En concret va indicar que s’han triplicat les visites a la
Reserva Natural d’Utxesa des que es va crear una base
de dades, a través de la marca TDSNaTur, per a
registrar el turisme a l’esmentat espai natural.
Des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament
es va decidir fer, per primer cop l’any 2016, un registre
dels i les visitants a la Reserva Natural de Fauna
Salvatge i zona humida d’Utxesa que es troba dins de
l’Espai Natural dels Secans del Segrià i d’Utxesa, amb la
finalitat d’obtenir una informació prou preuada per a
conèixer el número aproximat de persones que hi
passen i els diferents motius de la seva visita.
A partir de llavors, les dades han anat incrementant de
3.582 persones durant el 2016 a 9.957 l’últim període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del
2019; gairebé el triple de turistes, que cada vegada
participen més de les activitats organitzades (34% de
les visites), de l’ecoturisme (29%), del cicloturisme
(19%), de l’ornitologia (5%) i del voluntariat i pesca
amb un 1%, respectivament. Cal destacar que aquestes
xifres representen una part de les que podríem dir reals
ja que només es comptabilitzen les visites que passen
pel denominat Punt d’Informació o “Fusteria”.
L’embassament d’Utxesa cada cop és més conegut i
valorat, i l’increment de dades anteriorment exposades
així ho indiquen. Aquesta evolució positiva de visitants
no és pas casualitat sinó que és fruit, en bona part, de
l’excel·lent tasca que l’Ajuntament de Torres de Segre
està duent a terme, apostant des de fa anys per un
projecte de promoció medi ambiental i turística al
municipi a través d’una oferta contínua de serveis
guiats, activitats esportives a la Natura i propostes
ambientals adreçades no només a col·lectius
acadèmics sinó al públic en general. Un projecte amb
el que s’està treballant força per ampliar les propostes
a realitzar en aquest meravellós indret natural.

Foto aèria de la zona del Punt d’Informació. La imatge correspon a la
IV edició de la Volta al Pantà d’Utxesa, una activitat esportiva
consolidada que acull més de 1000 persones i que es durà a terme
de nou en breu, el proper diumenge 1 de març.
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TORRES DE SEGRE ALBERGA LA POBLACIÓ MÉS GRAN DE MILANS REIALS DE TOTA CATALUNYA
El dissabte 4 de gener, va tenir lloc el cens
anual de milans reials (Milvus milvus)
hivernants a Catalunya, organitzat pel
Departament de Territori i Sostenibilitat,
amb l’objectiu de tenir un control sobre
aquesta
espècie
de
rapinyaire,
actualment protegida, que va sofrir un
descens important durant el segle XX, fins
al punt d’haver desaparegut en diferents
llocs on habitava.
El resultat d’aquest cens va indicar que la
població de milans reials ha crescut un
45% més respecte al 2019, i que el gruix
de la seva població es centra en diferents Ubicació, a vista de satèl·lit, d’un dels dormidors de milà reial més importants de
Catalunya, situat entre els termes d’Alcarràs i Torres de Segre.
dormidors situats entre els termes
municipals d’Alcarràs i Torres de Segre, llocs en els que es van comptabilitzar un total de 593 individus (que
equival al 30% del total d’aquesta espècie d’au a tota Catalunya).
El milà reial (Milvus milvus) és un rapinyaire que
pertany al gènere Milvus de la família Accipitridae.
El seu aspecte és similar al del milà negre, del qual
es distingeix pel seu cap de color gris platejat i la
seva silueta. Molts dels exemplars viuen al nostre
terme i d’altres nidifiquen al nord d'Europa i es
desplacen al sud per hivernar; alguns d'ells creuen
l'estret de Gibraltar fins a arribar al nord d'Àfrica.
Té una longitud de 60 a 65 centímetres, una envergadura de les ales de 190 centímetres i un pes que
oscil·la, des dels 900 grams fins als 1.200 grams de pes. La seva cua forcada té una forma molt marcada
en forma de "V". Caça petits mamífers, com llebres o rates, també s'alimenta d'ocells e invertebrats; inclús
pot devorar carronya. Sol nidificar en els arbres, on confecciona un niu a base de branques i fulles. La seva
posta consisteix en un número que oscil·la, des d'un sol ou, fins a tres; trigaran a descloure's uns trentacinc dies aproximadament.
- dimarts 14 de gener -

NOVES VISITES AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ
El passat dimarts 14 de gener, el Museu de
l’Evolució de Torres de Segre va tenir el plaer de
rebre la visita d’un grup de nou persones de Sant
Joan de Déu, en una activitat organitzada i guiada,
d’una hora de recorregut, en el que van poder
conèixer tota la història que aquest edifici
municipal conté a través de la gran col·lecció
d’eines, d’estris i demés maquinària que conforma
aquest valuós conjunt que forma part de l’evolució
humana lligada a la vida i el treball al poble.
Revista
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BON RITME D’INSCRIPCIONS PER LA VII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA “FRUITES FONT”
Novament, la Volta al pantà
d’Utxesa està registrant un bon
nombre
d’inscripcions
que
auguren un nou èxit de
participació tot arribant ja als més
de 300 atletes apuntats durant el
primer mes d’obertura.
La gran novetat d’aquest any rau
en una nova modalitat de cursa per als més petits i petites, la cursa de gateig, que s’afegeix a la de carrets
de nadons i a la resta de propostes infantils i d’adults que ja es venien fent en els darrers anys.
Amb els anys, la Volta s’ha diferenciat de la resta de curses per la seva vessant familiar ja que planteja
activitats per a totes les edats. A part de les citades curses de gateig i de cotxes, també es farà un taller de
pintar cares, les habituals curses infantils i, un any més, es disposarà d’un espai infantil amb inflables, jocs i
cucanyes i monitors/res voluntaris/àries durant el temps que es fan les curses de 10km i de 6,5km per a fer
gaudir als més petits dins d’un lloc d’esbarjo i de joc enmig d’un ambient immers dins la natura de caire
festiu i esportiu.
Queda clar que la Volta al Pantà d’Utxesa s’ha consolidat com una cursa important dins l’organigrama de
curses que es realitzen a Ponent al llarg de l’any, influenciada, per la bellesa de l’entorn on es desenvolupa
però, sobretot, pel bon ambient, l’organització i l’estructuració d’aquest esdeveniment que recull més d’un
miler de persones disposades a gaudir d’una magnífica jornada esportiva enmig de la natura.
Tal i com és habitual, aquesta vegada també comptarem amb la imprescindible presència dels
voluntaris/àries dels municipis organitzadors (Aitona, Sarroca i Torres de Segre) que ja han confirmat la
seva disposició en col·laborar i donar un cop de mà en els aspectes més rellevants de la prova.

Busquem més voluntaris i voluntàries per a la VII Volta!!!
Posa’t en contacte amb nosaltres: teresa@torressegre.cat o a l’oficina de l’Ajuntament
+ informació i novetats a http://www.voltapantautxesa.com

Si encara no ho heu fet i voleu participar, podeu formular
la vostra inscripció o conèixer més informació a través del
web: www.voltapantautxesa.com, a l’adreça electrònica:
info@voltapantautxesa.com o a través dels codis QR
següents:

Inscripcions adults
10 i 6,5 km.

Inscripcions
infantils

Samarreta oficial VII Volta al Pantà Utxesa

Els inscrits i les inscrites abans del 26 de gener tindran el conjunt de samarreta i mitjons.
Els que ho han fet a posteriori només disposaran de la samarreta 2020.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

6

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL GENER - Febrer 2020

GRAN RECAPTACIÓ EN LA SEGONA TIRADA SOLIDÀRIA D’ALCOLETGE

- divendres 10 de gener -

AFANOC Lleida, la delegació lleidatana de l’Associació de Familiars
i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, va rebre, a principis del
passat mes de gener, un xec per valor de 5.662 euros, gairebé un
miler més que la primera edició, quantia recaptada en una tirada
solidària i un sorteig de productes celebrats el passat mes
d’octubre al Camp de Tir La Nora d’Alcoletge.
Diferents membres i representants de Clubs Esportius i entitats
organitzadores de l’esdeveniment, van ser els encarregats de fer
l’entrega de l’esmentat xec als membres d’AFANOC LLEIDA, en un
acte celebrat a la delegació de l’entitat.
Per segon any consecutiu, la jornada solidària, organitzada des del
Club Esportiu de Caça pel Càncer Terres de Lleida, va resultar un
gran èxit i va comptar amb la col·laboració de més d’un centenar
d’empreses i d’ajuntaments d’arreu de la comarca, d’entre ells el
de Torres de Segre, així com de la participació de diverses persones.
Els assistents a la trobada van poder participar en una tirada a 50 plats, destinant els beneficis a AFANOC
Lleida. A més a més, es va organitzar un sorteig solidari amb una gran varietat de productes donats per les
empreses. Durant tota la jornada, els participants també van poder col·laborar amb l'entitat amb la compra
de productes del seu catàleg de marxandatge.
La iniciativa s’emmarca dins la campanya 'Implica’t' d’AFANOC, que consisteix en activitats (esportives,
musicals, artístiques, literàries, populars, repte personals, etc.) que proposen altres entitats, persones o
col·lectius amb l’objectiu de col·laborar per difondre la seva tasca i recaptar fons per millorar la qualitat
de vida de les famílies amb infants i adolescents amb càncer.
- divendres 31 de gener -

SEGONA BATUDA AL PORC SENGLAR A UTXESA EN POCS DIES
Tal com vam exposar en la darrera revista, estava previst un
segon control biològic al porc senglar durant el mes de gener a
l’embassament d’Utxesa, després de detectar un gran nombre
d’exemplars en aquest punt del nostre espai natural i de sofrir
danys continuats, sobretot, en cultius propers de blat de moro.
D’aquesta manera, el passat divendres 31 de gener, un grup de
caçadors locals amb les seves colles de gossos, acompanyats
dels agents rurals amb l’equip de gravació amb drons i la barca
d’actuació per dins de l’aigua, van realitzar l’esmentada batuda
tot confirmant, amb imatges aèries “in situ”, les nombroses
bandades existents dins el nostre pantà d’aquest tipus de porc
salvatge que es prolifera amb molta facilitat.
Aquesta actuació, que s’inicià amb un esmorzar col·lectiu a la
sala del costat de l’alberg municipal, va abraçar la zona del
denominat pont estret així com tot el seu marge esquerre.
Amb l’ajuda tecnològica de la visió dels drons, el rastreigs dels
cans i la tasca interior de la barca es van poder abatre,
finalment, un total de 8 exemplars.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS PRIMER SEMESTRE DEL 2020 DE LA LLAR JUBILATS “SANT GUARDIÀ”
Un cop superada l’aturada de les
activitats en motiu de les
vacances de Nadal, és moment
de tornar a emprendre la
dinàmica i la varietat de les
propostes d’activitats que la
Junta de la Llar de Jubilats Sant
Guardià ha organitzat, en un nou
semestre variat i força complert.
Les activitats que conformen el
quadrant corresponen a les que
s’iniciaren fa uns mesos que es
reactiven de nou amb la vitalitat
suficient com per fer gaudir,
entretenir i ensenyar als seus
usuaris i usuàries.
La majoria d’aquests tallers estan subvencionats per l’Obra Social “La Caixa”, dins el programa Gent Gran,
que pretén fomentar la participació activa de les persones grans i fer-les presents a la nostra societat,
adaptant-se a les seves necessitats actuals amb activitats de promoció de la salut i el benestar, de
participació social i de formació en tecnologies de la informació i comunicació.
Per una altra banda, Torres Energia i l’Ajuntament també subvencionen part de les activitats de pintura i de
gimnàstica de manteniment, respectivament. En el cas de l’empresa Comercialitzadora de llum municipal,
realitza una aportació econòmica per a poder dur a terme el taller de pintura i poder adquirir material
col·lectiu per a les sessions així com les teles per fer els quadres. Una ajuda que es complementarà amb nous
suggeriments d’activitats que esperem es facin realitat en breu.

El taller de pintura segueix essent un èxit de participació i un excel·lent espai de creativitat artística. De la mà del pintor Manel Crosa Burgués
s’ensenya diferents tècniques i consells per a millorar la pròpia pintura amb “masterclass” en directe com la reflectida en aquestes fotografies.

Volem aprofitar aquest espai per a recordar a tots els socis i sòcies de la Llar de Jubilats que estiguin
interessat/ades en fer alguna d’aquestes activitats que poden formular la inscripció a les oficines de la
Llar i també voldríem engrescar als que encara no ho sou, a fer-vos socis adreçant-vos al mateix local.
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REUNIONS A LLEIDA I BARCELONA PER A FER FRONT A LA GREU CRISI DE LA FRUITA DOLÇA
Alcaldes i regidors d'una trentena d'ajuntaments del
pla de Lleida així com representants d'organitzacions
agràries com Afrucat, Unió de Pagesos, JARC, Asaja,
de la plataforma en Defensa de la Fruita Dolça i de la
FCAC), van traslladar, el passat dimarts 7 de gener, al
delegat del Govern a Lleida, Ramón Farré i al director
dels serveis territorials d'Agricultura, Ferran de
Noguera, la "greu crisi" que viu el sector de la fruita
dolça tot reclamant la posada en marxa de mesures
per evitar que vagi morint de manera lenta però
constant com està passant des de fa cinc anys. Entre aquestes, van demanar la implementació de crèdits
tous a través de l'Institut Català de Finances (ICF) i una campanya o pla de sensibilització per fer arribar a
la ciutadania les dificultats del sector i conscienciar-la de la importància de consumir fruita dolça per garantir
la seva viabilitat i que els productors puguin seguir fent la tasca de produir aliments de qualitat i de cuidar el
territori. També van reiterar la necessitat d'estendre, al conjunt de l'Estat, un pla d'arrancada de fruita de
pinyol com el que ha posat en marxa a Catalunya el Departament d’Agricultura. Reduir l'oferta de fruita de
pinyol del mercat per tal que puguin repuntar els preus tot demanant a la conselleria que segueixi
pressionant el Ministeri d'Agricultura per tal que l'Estat acabi accedint a destinar recursos a un pla
d'arrancada estatal. El sector calcula que seria necessària l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees a l'Estat, fet
que suposaria treure del mercat entorn d'unes 300.000 tones de fruita de pinyol.
Per la seva banda, el Govern va reiterar el suport al sector de la mà de Ramon Farré que va assegurar que
estaran al costat d'un sector "vital" per a les comarques lleidatanes comprometent-se a traslladar, als
diferents departaments competents, "amb urgència" les diferents propostes plantejades per alcaldes i
organitzacions agràries posant en valor la unitat dels diferents agents a l'hora de plantejar solucions a
l'administració per a un sector que ha estat castigat i que està passant una crisi molt forta.
Per una altra banda, el front comú d'ajuntaments
i organitzacions agràries van desplaçar-se també
fins a Barcelona, el dijous 16 de gener, per fer
arribar les mateixes reclamacions en defensa del
sector de la fruita dolça, tot reunint-se amb el
director de l'Oficina de la Unió Europea, en Ferran
Terradellas, i amb el president de la Comissió
d’Agricultura del Parlament, en Marc Solsona.
Allí van poder denunciar l’actual situació
d’emergència que pateix el sector agrari
Joan Carles Miró, alcalde de Torres de Segre, Josep Lluís Huguet, president
aprofitant l’avinentesa per a reivindicar que de la Comissió d’Agricultura municipal i Osvald Esteve, membre JARC-Coag,
s’apliquin les accions d’urgència que reclama van representar al nostre poble en aquesta important trobada a Barcelona.
l’àmbit de la fruita dolça, especialment després de les liquidacions situades per sota del preu de cost. Les
reivindicacions van aconseguir que s’incloguessin dins l’ordre del dia i es sotmetessin a debat dins la
Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya que es va celebrar el passat 28 de gener a l’espera que
se’n derivi alguna solució o proposta d’impuls per a un sector en caiguda lliure.
L’endemà mateix, les xarxes socials de diferents rotatius digitals així com la premsa comarcal feien ressò de
la trobada amb una extensa crònica de la situació i de les diferents actuacions realitzades en els darrers dies.
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INICI DEL CURS ACTIC NIVELL MITJÀ

- dilluns 13 de gener-

El passat dilluns 13 de gener va tenir lloc
l’inici del curs ACTIC nivell mitjà organitzat
per la regidoria de Joventut i el Consell
Comarcal del Segrià, en el marc del Pla Local
de Joventut 2019.
El curs que s’imparteix tots els dilluns i els
dijous de 19:30 a 21:30 a la Biblioteca
municipal anirà a càrrec de Fabra Formació.
Tal i com vam indicar en l’anterior edició del
Pregoner, les sigles ACTIC corresponen a la
denominació “Acreditació de Competències
en Tecnologies de la Informació i la
Comunicació” i és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa con a la combinació de
coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en les TIC mitjançant
una prova per ordinador que s’avalua automàticament en un centre col·laborador reconegut per la
Generalitat de Catalunya.
Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet
la Generalitat i els permet acreditar un determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol
empresa o administració.

LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA ES RENOVA

- dissabte 18 de gener-

El dissabte 18 de gener va tenir
lloc, a la Sala d’Actes de la Plaça
Catalunya, l’habitual Assemblea
general
extraordinària
de
l’Associació de Dones Santa
Àgata en la que es presenten les
activitats i les diferents
propostes que es duran a terme
al llarg de l’any.
A més, també es realitza la
votació entre les sòcies per
escollir les noves representants
que substituiran a les quatre que
surten de la Junta Directiva.
Les sòcies que han estat escollides per renovar les membres sortints són: l’Esther Ibars, l’Elena Miró, la
Glòria Boqué i la Lourdes Torrente que acompanyaran a les que perduren: la Rosa María Badia, l’Ester
Rabés, la Marta Salas, la Lina Filella, la Tresa Forcat, la Pilar Hidalgo i l’Àngels Romero, com a Presidenta.
Deixen de formar part de la Junta de l’Associació de Dones Santa Àgata, després d’efectuar una molt bona
tasca al capdavant, la Mª Teresa Esquerda (sots-secretària), la Mª Jesús Camí (secretària), la Núria Molins
i la Carmen Pena, ambdues com a vocals.
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- dissabte 18 de gener -

CONSELL GENERAL D’ESCOLTES CATALANS A TORRES DE SEGRE

El mateix dissabte dia 18 de gener, l'Agrupament Escolta Turribus va acollir, per primer cop, un Consell
General d'Escoltes Catalans. El Consell General és una trobada trimestral en la que unes quantes caps d'arreu
del país debateixen i decideixen sobre el funcionament de l'associació i sobre com aplicar les decisions preses
en els diferents espais associatius.
La trobada que es va desenvolupar en diferents espais de l’edifici polivalent de la Plaça Catalunya, va
desenvolupar-se durant un matí ple d'escoltisme i d’aprenentatges.

EL GRUP DE RESCAT RECUPERA LA FESTA DE SANT ANTONI

- diumenge 19 de gener-

En motiu de la festivitat de Sant Antoni, el passat
diumenge 19 de gener, el Grup de Rescat de Torres de
Segre, en col·laboració amb l’Ajuntament, va voler
recuperar una antiga tradició popular tot organitzant
una trobada davant de l’Església per a beneir els animals
de companyia de les nostres llars.
Malgrat l’amenaça de pluja, la convocatòria va ser ben
exitosa i acceptada pel veïnat que va apropar-se amb les
seves estimades mascotes. L’animal que es va veure
més va ser el gos però també s’hi van poder contemplar
des de cavalls fins a gallines.
A la vetllada, també va acudir un convidat especial, el
“Xampinyó”, el gos que va estar en dependències
municipals durant uns dies en busca d’una família i que
no va tenir, finalment, la sort desitjada. També es va
instal·lar un original “photocall” per a fer fotografies de
les famílies amb el seu animal amb la inestimable
col·laboració del fotògraf local Quim Estadella per a
immortalitzar els millors moments.
L’èxit d’aquesta primera trobada ha
estat un bon estímul per a les membres
del grup de Rescat encoratjant-les a
seguir treballant en el manteniment
d’aquesta tradició popular i continuar
desenvolupant accions i propostes en
benefici dels nostres millors amics.
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SOPAR D’AGRAÏMENT AL VOLUNTARIAT DE LA CAVALCADA DELS REIS MAGS - dissabte 25 de gener És ben sabut que la màgica tarda – nit de l’esperada
cavalcada de Reis no seria possible sense l’ajuda
desinteressada de tots els voluntaris i les voluntàries que
col·laboren, tant en l’organització com en el
funcionament, d’aquest esdeveniment únic que omple el
municipi i les llars d’il·lusió i fantasia.
Els tres Reis Mags van voler acomiadar-se amb una sincera
mostra d’agraïment cap a totes aquestes persones que els
van ajudar a repartir els presents per a totes les cases
torressenques. L’Ajuntament de la nostra vila, com a acte
de gratitud, també va voler correspondre la bona tasca feta pel voluntariat i els col·laboradors en general
convidant-los a un merescut sopar, el passat dissabte 25 de gener. Una vetllada en la que es va aprofitar per
a recollir tots els aspectes a millorar així com noves idees de cara a la cavalcada de l’any vinent.
- dissabte 25 i diumenge 26 de gener - SORTIDA A UTXESA DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS

El passat cap de setmana del 25 i 26 de gener, els i les Follets de l’AE Turribus
van anar d'excursió de final de trimestre a Utxesa. Una sortida que es va gestar
a principi de curs quan van decidir, entre totes, que els agradaria treballar
l'ecologisme durant el primer trimestre. Ben aviat, van rebre notícies de la
Gaara, una follet de l'Alguer, que els va explicar la trista situació que vivien a
la seva terra, molt descuidada darrerament que feia gairebé impossible viurehi. Setmana rere setmana, la Gaara va anar enviant cartes on animava als i les
joves a conscienciar-los sobre la importància de cuidar el nostre entorn. El
dissabte 25 de gener, per fi la van poder conèixer!. A
més, fou ella la que va donar el fulard a alguns dels nous
follets com el Jordi, l'Ona i el Joel.
Diumenge al matí, després de passar la nit al denominat
Refugi dels pescadors, van agafar les motxilles i van
anar a donar un passeig pels voltants del mateix on van
poder gaudir de les espectaculars vistes que disposa el
nostre embassament, un espai natural ben a prop de
casa nostra.
De tornada al refugi, amb les piles ja gairebé esgotades,
les follets van sorprendre a la resta amb uns tobogans
de fang improvisats que van deixar-los la roba ben
bruta però amb els fulards ben plens de bons records.
Des d’aquest espai, es vol donar ressò, un cop més,
a la bona tasca que es continua desenvolupant al
capdavant de l’A.E. Turribus que segueix omplint
d’aprenentatges, vivències i bons moments als nens
i les nenes que hi assisteixen tot garantint un futur
de l’Agrupament que està en molt bones mans!.
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CONVENI ENTRE L’AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS DE LLEIDA I L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Torres de Segre ha establert un acord de col·laboració
amb l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida en benefici de tots
els empadronats i les empadronades a Torres de Segre.
A canvi de fer-ne la difusió a través dels diferents canals de comunicació
municipals com l’eBando, les xarxes socials i la present revista, es farà
arribar la programació periòdica dels diferents concerts que se celebrin
tant de música clàssica i moderna que es programen al llarg de l’any en
aquest magnífic equipament lleidatà.
En contrapartida per l'esmentada gestió, l'Auditori correspon oferint el
preu d'entrada reduïda, a tots els habitants de Torres de Segre. Per
tenir accés a aquests descomptes només cal presentar el DNI quan
s’adquireix l’entrada. D'altra banda, en el cas que hi hagi persones que
vulguin anar-hi en grup, també es gestionarà que ho puguin fer amb descompte.
Aquest any 2020, l'Auditori Municipal Enric
Granados, celebra el seu 25è aniversari
coincidint, a més, amb l'any Beethoven,
oferint una excel·lent programació amb
esdeveniments variats i força interessants que
detallem a continuació. No obstant, si voleu
tenir més informació podeu fer la consulta al
web https://auditorienricgranados.cat/es/
Diumenge, 23 febrer 2020, 19.00 h
PETITS CANTORS DE VIENA
La Mar Mediterrànea
Entrada: 30€ Reduïda: 25€

Dijous, 2 d’abril 2020, 20.30 h
TRIO LUDWIG INTERPRETA BEETHOVEN
Hyo-Sun Lim, piano
Abel Tomàs Realp, violí
Arnau Tomàs Realp, violoncel
Entrada: 11€ Reduïda: 9€

Diumenge, 1 març 2020, 19.00 h
L’HEROICA DE BEETHOVEN
Orquestra Simfònica
Julià Carbonell Terres de Lleida
Entrada: 13€ Reduïda: 11€

Divendres, 8 de maig 2020, 20.30 h
LA CINQUENA DE MAHLER
Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu
Entrada: 31€ Reduïda: 26€

Venda d’entrades Concerts Auditori Municipal Enric Granados
Les entrades ja estan a la venda a la taquilla de l’Auditori Municipal Enric Granados, de dilluns a divendres,
de 17:30 a 20:30 hores. Els dissabtes, diumenges i festius la taquilla obrirà dues hores abans del concert.
Les entrades dels concerts de temporada es poden comprar a l’enllaç que us mostrem a continuació:
https://latemporadalleida.koobin.com/?idioma=CA&act=1
Pàrquing Auditori situat al C/ Parra, 25
Si hi deixeu el vostre vehicle, podreu gaudir d’un descompte de 45 minuts. Només cal demanar el tiquet
regal abans del concert a la taquilla de l'Auditori.
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MINUTS DE SILENCI PELS NOUS CASOS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA A L’ESTAT
Des de la Regidora de Sanitat,
Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat es van convocar tres
concentracions diferents davant de
l’Ajuntament contra la violència
masclista en motiu dels darrers
casos ocorreguts, dos d’ells en
menys de 24 hores, a Toledo i
Granada, el passat dimecres 22 de A Torres de Segre encendrem una espelma i
gener,
on
dues
dones van seguirem recordant cada cas de violència de
gènere fins que siguin zero.
estar assassinades i el darrer cas el
passat 26 de gener. En tots tres successos, els autors confessos del crim van
resultar ser els seus marits. Es tractaria de la quarta, cinquena i sisena víctimes de la violència de gènere a
Espanya aquest 2020. La concentració va reunir una representació de veïns i veïnes que van voler donar el
seu recolzament en un emotiu minut de silenci, l’encesa d’una espelma per cadascuna d’elles i la lectura
d’un manifest que expressava l'absolut rebuig cap a la violència de gènere i el màxim respecte cap a la dona
en favor de la lluita per la igualtat. Torres de Segre també diu prou!.
Amb aquests tres assassinats s'arribaria als 1.039 a tot Espanya des del 2003, quan van començar
a comptabilitzar-se.
En set anys, entre el 2010 i el 2017, van morir a Catalunya 163 dones víctimes de violència de
gènere. Ho recull un estudi de l'associació Feminicidio.net, que afegeix que en el 93 per cent dels
casos l'agressor era conegut de la víctima.
A Catalunya moren de mitjana dues dones al mes per aquest tipus de violència, la gran majoria a
mans de les seves parelles.
El telèfon d’atenció per aquest tipus de casos és el 900 900 120 (s’assessora sobre quines
opcions existeixen i quins recursos es tenen a l’abast). És gratuït i confidencial i funciona tots els
dies de l’any, durant les 24 hores del dia.

PROPERA XERRADA DEL PLA EDUCATIU DE L’ENTORN SOBRE “LES EMOCIONS A CASA”
Des del Pla Educatiu de l’Entorn, conjunt entre les localitats d’Alcarràs i
Torres de Segre, s’ha organitzat, pel proper dijous 27 de febrer a les 20:00
hores del vespre i a la Sala d’Actes municipal, una xerrada sobre “les
emocions a casa” i l’educació que cal dedicar-hi per saber-les controlar i
gestionar com pertoca.
Aquesta conferència, subvencionada des del Pla
Educatiu, està adreçada a totes les famílies d’ambdues
localitats i la realitzarà l’educadora emocional Rosa
Miralles, mestra i directora d’escola, professora
associada al Departament de Pedagogia i Psicologia de
la Universitat de Lleida, formadora i assessora en educació emocional i
coaching, que ens oferirà un seguit de reflexions i eines d’habilitats
emocionals i socials per poder acompanyar als fills/es en el camí de la vida.
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L’ALCALDE DE TORRES DONANT SUPORT A LA PAGESIA ARAGONESA I AL CONSELL COMARCAL
Durant tot el mes de gener, s’han dut a terme unes
quantes iniciatives de recolzament del Consistori
municipal en favor de la fruita dolça sumant
esforços per a mirar d’aconseguir quelcom profitós
que ajudi a solucionar la greu situació del sector.
El dimarts 28 de gener, l’alcalde Joan Carles
Miró, va acompanyar a batlles de poblacions veïnes
com Alcarràs, Fraga, Mequinensa i Saidí per assistir
a la manifestació convocada a Saragossa per a donar
suport a la pagesia aragonesa, tal i com ells ho estan
fent també amb els pobles segrianencs. La
concentració va reivindicar uns preus justos i una
major rendibilitat de les explotacions amb millors
polítiques agràries per a combatre el despoblament
rural i acabar amb la burocràcia abusiva.
També, per una altra banda, el dijous 30 de gener,
en Joan Carles com a màxim representant municipal
junt amb una vintena d’alcaldes i alcaldesses del
Segrià, va voler donar suport al Consell Comarcal
del Segrià en la reclamació, conjunta amb la
Noguera i l’Urgell, d’un millor finançament del
Govern per a la prestació dels serveis socials als municipis. En concret, els ens locals i comarcals demanen
un increment del finançament actual (66% Generalitat - 34% ajuntaments i consells comarcals), que és el
mínim que marca la Llei de serveis socials, al 75% - 25% que ja tenen la resta de consells comarcals lleidatans.

RECOLLIDA SOLIDÀRIA D’ALIMENTS DE CÀRITES DIOCESANA DE LLEIDA
A finals de gener, aproximadament uns 200 quilos
d’aliments, van ser recollits a Torres de Segre per
Càrites Diocesana de Lleida.
Aquesta, és una acció que organitza el grup parroquial
de Càrites del nostre municipi des de l’any 1998.
Durant el mes de desembre, diferents establiments
alimentaris de la vila van facilitar un espai de la seva
tenda on els seus clients van anar dipositant, de forma
solidària i voluntària, aliments per a les persones més
necessitades. Amb aquesta acció i la col·locació de
Dolors Piñol, responsable del grup de Càrites parroquial de Torres
panistres a l’Església durant les festes nadalenques, es de Segre junt amb Enriqueta Seva, coordinadora de Càrites Alcarràs,
amb els aliments recollits per a donar.
va poder recollir la quantitat anteriorment esmentada.
.
Un cop replegats i recomptats els aliments de tots els grups de Càrites
voluntaris d’arreu, es van posar a
disposició de la seu a Lleida on l’equip d’assistents i assistentes
es van Seva,
encarregar
de distribuir els
- socials
Enriqueta
coordinadora
comestibles entre la gent més desafavorida de la comarca.
de Càrites d´Alcarràs.
Sense cap mena de dubte, una bona acció que enorgulleix al nostre poble i que esperem que continuï duentse a terme durant molt anys més.
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EL TORRESSENC CARLES ESCOLÀ PARTICIPA COM A BALLARÍ EN EL VIDEOCLIP DE DUA LIPA
El passat divendres 31 de gener, el torressenc
Carles Escolà i Vidal va ser notícia, juntament amb
el lleidatà, company i Director de l’acadèmia
Dancescape Xavi Blanco, per la seva participació en
el nou videoclip que s’estrenava de l’estrella
britànica del pop Dua Lipa, Physical, rodat per la
productora catalana Canadà, coneguda també
pels seus treballs per altres artistes internacionals
i, més recentment, per il·lustrar temes de Rosalía com ara “Malamente”.
Per aconseguir formar part del grup de ballarins de l’esmentat videoclip que
acumulà prop de cinc milions de visualitzacions en tan sols un dia, en Carles,
junt amb la resta de seleccionats, van haver de superar un exigent càsting que cercava incorporar a la
producció “ballarins molt versàtils”. Per passar-lo, els van demanar tres proves diferents relacionades en
variats tipus de dansa: una de contemporània, una altra d’urbana i una última de vals.
Una cop van superar el càsting, van haver de realitzar
cinc intensos dies de treball, dos d’assaigs i tres més
de rodatge, amb jornades des de primera hora del
matí fins ben entrada la mitjanit.
El vídeo es va gravar a mitjans de desembre a
Barcelona, en concret al recinte firal de plaça
Espanya, i va comptar finalment amb un centenar de
ballarins en una producció i un plató immensos i un
desplegament a l’alçada de la nova diva del pop.
Physical és el segon avanç del nou àlbum de la
britànica, Future Nostalgia, que arribarà el 3
d’abril i es presentarà a Barcelona el 28 del mateix
mes. Amb el primer, Dua Lipa (2017), va vendre
més d’1,2 milions de còpies i va
guanyar dos Brit Awards. Si encara
no ho heu fet, podeu veure el
videoclip original en el següent QR.
No obstant, l’elecció d’en Carles Escolà com a un dels
ballarins oficials per aquest important rodatge no és pas fruit de la casualitat, ans al contrari, el jove ballarí
torressenc presenta una llarga experiència en el món del ball que s’inicià fa 15 anys practicant balls de saló
al poble amb el Grup de Ritmes Torres de Segre. Ballarí i coreògraf format a Lleida i Barcelona per diferents
instructors i entrenadors nacionals i internacionals de balls de saló de competició i balls llatins, ja fa 8 anys
que exerceix de professor de ball i d’entrenador de competició a l’escola Dancescape Studios de Lleida.
Amb estudis de formació de jazz musical i dansa contemporània i una llarga experiència participant en
certàmens nacionals i mundials, podem cloure aquesta notícia afirmant que en Carles Escolà és un autèntic
exemple de dedicació, esforç i sacrifici que l’eleva cap a un esglaó privilegiat d’haver aconseguit, fins ara, tot
el que s’ha proposat gaudint d’allò que realment l’omple i l’apassionava des de ben petit, el ball.
Una gesta a l’alçada de ben pocs que es mereix aquest petit reconeixement, des d’aquesta ressenya de la
revista municipal, amb un horitzó i un llarg camí encara per a recórrer dins el món de la dansa.
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ACTUACIONS DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL MES DE GENER
Una de les notícies del Grup de Rescat de Torres de Segre del mes de
desembre va resultar el rescat de dos cadells que es van trobar
abandonats al “camí del polvorí”. Tal com mana la vocació de les
membres del grup, els van anar a buscar i se’ls van quedar sota la seva
protecció i, al cap d’uns dies i després d’una bona feina de difusió, van
aconseguir trobar casa per la gosseta. La família d’acollida li va posar
el nom de “Gala” i, a hores d’ara, fa també de protectora d’un altre
cadell que s’acaba d’incorporar.
Menys sort va tenir el mascle, al que van posar el nom de “Xampinyó”, que
després d’un mes fent difusió a través de les xarxes, preguntar a possibles
adoptants i, fins i tot beneint-lo per Sant Antoni amb un cartell d’adopció, no
es va aconseguir trobar-li una llar i l’equip de Rescat el va haver de dur a la
gossera d’Alcanó, car el lloc que es disposava era massa petit i el gos,
lògicament, anava creixent.
No obstant, a l’incansable Grup de Rescat
torressenc, encara els queda un bri
d’esperança perquè el dia que el van portar a
Alcanó una noia es va interessar per ell i els va
comentar que segurament l’adoptaria. Una
possibilitat que, en el cas de donar-se, les
omplirà d’alegria i satisfacció ja que desprendre’s d’ell, encara que fos pel
seu bé, va resultar un mal tràngol per a tot l’equip.
El darrer cas, va resultar un gosset de raça menuda que es va trobar sol pel carrer i que va recollir un veí a
casa seva mentre el Grup de Rescat el va anar a buscar. Després de donar la veu, al cap d’unes hores, la seva
família el va poder recuperar sa i estalvi quan portaven una llarga estona buscant-lo.

CREACIÓ D’UNA NOVA PÀGINA WEB I APP MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
La Regidoria de noves
tecnologies i comunicació de
l’Ajuntament
porta
dies
treballant intensament en la
creació d'una nova pàgina
web enllaçada a una pràctica
app mòbil de l'Ajuntament.
El projecte, que es va idear fa
uns mesos gràcies al suport de
la Diputació de Lleida, està
intensificant les tasques aquests dies i incorporarà els darrers elements durant aquestes properes setmanes.
El nou portal web serà més vistós i intuïtiu, oferirà informació general i tota l'actualitat de Torres de Segre, i
facilitarà la realització de gestions i tràmits administratius.
A més, i com a gran novetat, la ciutadania disposarà d’aquesta plataforma digital en qualsevol lloc i moment
gràcies a l’app mòbil disponible per a smartphones que es podrà baixar gratuïtament.
Ben aviat estarà a punt!. Un pas més per a modernitzar el Consistori i apropar la tecnologia als veïns i veïnes.
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LA CLIMATOLOGIA DE GENER: DE L’ANTICICLÓ AMB RECORD DE BOIRA AL TEMPORAL GLÒRIA
Aquest passat gener va resultar, climatològicament parlant, un mes que va tenir una mica de tot. Un ampli
ventall de fenòmens atmosfèrics concentrats en un breu espai de temps que van oscil·lar des d’uns dies
seguits de boira i de calma fruit d’un potent anticicló a un episodi anormal de pluges i tempestes que
deixaran pel record els seus efectes negatius arreu de Catalunya per acabar, els darrers dies, amb unes
temperatures força altes per l’època de l’any que estem i amb l’agradable presència del nostre enyorat sol.

Torres de Segre

Imatge on es veu la situació de boira extensa a Ponent i a la Vall de l’Ebre a
data 3 de gener de 2019. Font: Aqua-NASA

Així doncs, es va iniciar el gener
seguint la tònica de l’última setmana
de desembre. L’any va començar boirós i fred.
Les temperatures es van desplomar i
l’ambient era de cru hivern. Un fet a ressaltar
va ser que des del dia 24 de desembre, que
vam veure el sol per últim cop, fins al dia 16
de gener el pla de Lleida i, per consegüent el
nostre poble, vam estar immersos en un mar
de boira espessa que va esdevenir gebradora,
en alguna ocasió. Cal dir que, al final de
l’episodi, durant els últims dies la visibilitat va
ser molt reduïda degut a la seva densitat. Una
situació de dies consecutius de boira que, per
ben poc, no va superar el record registrat
l’any 2016, de 26 dies seguits.

Per altra banda, a meitats del passat mes, Torres de Segre també va rebre els efectes del devastador
i excepcional temporal Glòria. Un temporal que va tenir lloc entre els dies 20 i 23 de gener de 2020
a la península Ibèrica i, sobretot, la Catalunya Nord amb pluges acumulades de fins a 787,7 litres per metre
quadrat a la localitat valenciana de Vall de Gallinera, pluges d'entre 200 i 500 litres per metre quadrat
al Vallès Oriental, les comarques gironines i les Terres de l'Ebre i nevades importants a l'Aragó. Va causar
múltiples destrosses i incidències a bona part del territori causant tretze víctimes mortals.
Aquest temporal va tenir afectació també sobre diversos rius que van desbordar-se, com és el cas del Tec,
el Tet, l'Aglí, el Ter, el Fluvià, la Tordera, el Serpis, el Guadalop o el Matarranya, havent de desallotjar-se
diversos habitatges i provocant el confinament dels ciutadans del baix Ter.
El temporal va tenir especial afectació al Delta de l'Ebre, on l'aigua de la mar va arribar a penetrar fins a tres
quilòmetres endins, negant fins a 3.000 hectàrees de camps d'arròs i fent desaparèixer la barra del
Trabucador, destruint plataformes muscleres i impedint la sortida dels vaixells de pesca del port fluvial de
Deltebre pel moviment de les sorres.
Aquest fenomen meteorològic també va afectar al litoral i les platges de la costa Brava, el Maresme, la costa
Daurada o la costa Blanca amb fortes onades de fins a 14 metres d'alçada al Delta de l'Ebre i al País Valencià i
platges desaparegudes i passeigs marítims inundats, deixant el litoral ple de brossa.
Va rebre el nom de Gloria seguint la tradició estatunidenca de posar nom a huracans i depressions
tropicals per ordre alfabètic, adoptada des de 2017 a Espanya, França, Portugal i Bèlgica amb una llista,
escollint-se el nom de la llista del territori que té les primeres previsions d'afectacions importants.
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ELS EFECTES DEL TEMPORAL GLÒRIA A TORRES DE SEGRE
Davant d'aquest "episodi extraordinari", des de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya, es
van haver d'activar, de manera simultània, els plans de protecció civil Inuncat, Ventcat i Neucat, notificant
als municipis catalans amb rius propers als habitatges que tanquessin els accessos al mateixos i que
advertissin a la població, tal i com es va fer a la nostra vila.
El pas d’aquest temporal de Llevant per sobre el nostre municipi va deixar evidències d’una gran tempesta
carregada amb força precipitació i, fins i tot, amb component elèctric en algun cas, situació bastant anormal
en un mes de gener i més pròpia d’èpoques estivals. Encara que no és comparable amb les afectacions
esmentades en diverses zones costaneres catalanes, a Torres de Segre s’hi van recollir, aproximadament,
100 litres per metre quadrat de precipitació durant 6 dies seguits de pluja causant alguns desperfectes en
cases i una important crescuda del cabal del nostre riu que va arribar a assolir els prop de 300 metres cúbics
per segon, una quantitat important però sense resultar alarmant per un possible desbordament del mateix.
PRECIPITACIÓ ACUMULADA A TORRES DE SEGRE
DURANT EL TEMPORAL “GLÒRIA”
Dia
Pluja recollida (mm)
19-01-2020
2,9 mm
20-01-2020

1,3 mm

21-01-2020

33,8 mm

22-01-2020

33,7 mm

23-01-2020

21,5 mm

24-01-2020

0,2 mm

Total

93,4mm
*font: Metocat

Les pluges caigudes durant els 6 dies van ocasionar desperfectes com el despreniment de part de la façana de dues cases fetes de “tapia”
que es van haver d’enderrocar o la caiguda de part de la paret del barranc del salt del molí així com acumulacions d’aigua considerables.

Per acabar un mes de
gener força variable i
canviant, es van
produir un darrers
dies de calma i de
tranquil·litat amb un
ambient més càlid
del que hauríem de
tenir en un mes de
gener i temperatures més pròpies de la primavera. Un temps que, segons els models existents del Meteocat,
sembla que perdurà durant un quants dies més.
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RETIRADA DE L’ENLLUMENAT NADALENC
Un cop acabades les festes nadalenques, l’equip de la brigada municipal juntament
amb una empresa especialitzada, van retirar les diferents figures lumíniques que
s’havien instal·lat dies abans per guarnir el pont, els diferents carrers així com
diversos espais del poble, des de la Festa Major fins a l’endemà del dia Reis.
L’actuació en concret va necessitar d’una plataforma elevadora per accedir a la
majoria dels elements col·locats en fanals i punts alts, tal com les tires de llums del
pont on també va resultar necessari tallar la circulació d’un dels costats del mateix
fins a completar les tasques d’enretirada.

REPARACIONS DE FUITES D’AIGUA DIVERSES
En els darrers dies s’han efectuat un seguit de reparacions
d’urgència a causa de diferents fuites d’aigua detectades
sobre el ferm. Per una banda, es va haver de resoldre una
pèrdua que va aparèixer en el tub d’entrada de
subministrament d’un habitatge del carrer Pau Claris. En
aquest cas, l’actuació va haver-se de fer obrint una rasa al
carrer fins a cercar la part afectada que es va substituir per
tot un tram de tub nou aprofitant l’ocasió per a deixar
col·locada la preinstal·lació del caixetí de cara a la futura
implantació dels comptadors d’aigua.
Per un altre costat, també es va haver
d’actuar de caràcter urgent en una
important avaria detectada a la xarxa
d’aigua d’una urbanització de
l’embassament d’Utxesa, en concret
al carrer dels esmais. Per a solucionarho es va haver d’efectuar un forat
significatiu amb l’ajuda d’una màquina excavadora per a poder arribar al punt on s’havia trencat la canonada
d’aigua i reemplaçar la part afectada per un tram nou lligat a l’existent amb unes abraçadores. La reparació
es va completar omplint l’obertura amb terra compactada i deixant el camí llest per a la circulació del veïnat.

NETEJA I CONDICIONAMENT DE LES CANELERES DE L’ALLOTJAMENT I LA BIBLIOTECA
L’equip de la brigada municipal va revisar i netejar les
canaleres de diferents edificis municipals amb l’ajuda d’una
plataforma de grans dimensions. En concret es van netejar els
canals de desguàs de l’aigua de les teulades de l’Allotjament
Municipal i de l’edifici polivalent de la Plaça Catalunya que
inclou la Biblioteca, la Sala d’actes, la Llar de Jubilats i la Sala
del Tatami. Aquesta mesura s’inclou dins les tasques habituals
anuals de manteniment amb el propòsit de garantir que
aquests edificis públics gaudeixin de les millors condicions.
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ACTUACIONS DIVERSES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU
Al llarg del mes de gener, es van dur a terme un seguit de tasques al pavelló poliesportiu amb el propòsit de
poder disposar d’unes òptimes instal·lacions municipals.
Part d’aquestes feines van resultar pròpies del manteniment habitual d’aquest espai multifuncional però
d’altres van ser de reparació davant fets vandàlics inexplicables ocorreguts durant els dies de la Festa Major
de Santa Bàrbara. Una de les destrosses més rellevants va ser el trencament d’un sanitari així com dels vidres
d’unes portes de l’Annex d’entrada al poliesportiu després d’una lamentable situació de brega. Després
d’efectuar la corresponent denúncia, la companyia d’assegurances es va fer càrrec de la reparació que es va
fer efectiva durant el passat mes.
A més, també es va col·locar un sistema d’amortidor a la porta d’entrada, es van substituir part dels panys
dels sanitaris interiors de la pista així com els dispensadors de paper de mans, trencats d’actes vandàlics.

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES ELÈCTRIQUES AL CONSULTORI DAVANT UNA AVARIA
A principis de gener, es van haver d’instal·lar uns radiadors
elèctrics al Consultori Mèdic per a poder mantenir la
temperatura idònia a tot l’espai. Aquesta actuació va
resultar un pla ràpid i alternatiu per a oferir una solució
provisional a la complexa avaria que es va produir en
l’actual sistema de calefacció en un dels períodes més freds
de l’any. Amb la col·locació d’aquests aparells es disposarà,
a partir d’ara, d’una segona opció per a escalfar les sales
davant futurs problemes que puguin aparèixer en la
calefacció central garantint l’ambient de confort que pertoca per als seus usuaris i usuàries.

REPARACIONS DE FORATS SOBRE EL PAVIMENT DEL CASC URBÀ I CAMINS MUNICIPALS
Des d’abans d’acabar l’any fins aquests
dies, l’equip de la brigada municipal ha anat
tapant, manualment, els diversos forats
que han anat apareixent sobre el ferm de la
calçada del nucli urbà ja que la climatologia
adversa de les darreres setmanes havia
agreujat els danys al paviment. L’actuació
en concret s’ha anat efectuant amb sacs de quitrà en fred tot actuant primer
sobre les perforacions més rellevants detectades. Es preveu que aquesta
acció es segueixi fent en els propers dies per a poder resoldre bona part de
les obertures i garantir la seguretat als vehicles i vianants que hi circulen.
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NETEJA DE L’ABOCADOR DE SOQUES
Dins de les habituals tasques de manteniment, es
va realitzar una actuació per a netejar l’anomenat
abocador de soques on s’hi depositen, durant
l’any, les restes vegetals sobrants. De manera
periòdica es fan neteges de l’espai per no deixar
acumular un volum innecessari de restes amb la
crema controlada i la retirada d’altres deixalles
que no pertoquen abocar-les en aquest punt.

REPARACIÓ DE LA BOMBA DEL COMPLIDOR DE SULFATADORES
Es va haver de reparar la bomba de pressió d’aigua malmesa del
complidor de les màquines sulfatadores que es troba instal·lat a “Les
Casetes” i que resulta el punt de subministrament d’aigua per als pagesos
locals quan es precisa per sulfatar els camps de fruita torressencs.
La funció d’aquest aparell és donar pressió a la sortida de l’aigua i afavorir
un bon cabal d’evacuació per complir les atomitzadores més ràpidament.

NETEJA DE LLOCS DE PESCA A LA ZONA DELS ESPIGONS A UTXESA
Durant els darrers dies de l’any, es van iniciar les
tasques de neteja i condicionament d’una sèrie de
llocs de pesca ubicats a la zona denominada dels
espigons a Utxesa, punt habitual de diferents
concursos al llarg de la temporada.
Després d’una sèrie de sol·licituds de l’Ajuntament i
del Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre als
òrgans competents així com a Fecsa Endesa, la CHE
(Conferencia Hidrogràfica del Ebro) i l’ACA (Agència
Catalana de l’Aigua), es va poder obtenir l’autorització
per a fer efectives, durant uns anys i en períodes
específics, una sèrie de neteges i tasques de
manteniment d’aquest punt de l’embassament que
acull aquesta pràctica esportiva.
El que es pretén en aquesta actuació és deixar nets de
vegetació els espigons més bruts que corresponen als
primers d’un dels extrems de la fila de llocs, reparar
les pedres d’algun dels malmesos així com recuperar i
ampliar uns punts de pesca situats a continuació dels
anteriors i que, actualment, estan tots coberts de
vegetació. Aquestes tasques que es preveuen dur-les
a terme en dues fases diferents ja es van iniciar amb
una primera neteja, gràcies amb l’ajuda d’una màquina excavadora, que ha deixat lliures i practicables els
primers punts que, fins ara, no es podien utilitzar. La següent actuació per a recuperar llocs de pesca i, alhora,
ampliar els existents es durà a terme pels volts del proper mes de setembre.
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ACTUACIONS DE MANTENIMENT I DE PRECAUCIÓ A LA POTABILITZADORA MUNICIPAL
Aprofitant els dies de temporal de final
de gener, es va dur a terme una sèrie
d’actuacions de prevenció i de
manteniment per a garantir el bon
funcionament en el subministrament
d’aigua potable a les cases del poble.
Per un costat, es van substituir les
membranes de les vàlvules de la
potabilitzadora per unes de noves
juntament amb altres tasques pròpies de
conservament d’aquesta instal·lació. Aquestes membranes, que van a
dins de les vàlvules, serveixen per a fer les obertures i els tancaments
quan els autòmats donen les ordres.
Per una altra banda, el passat dijous 23 de gener es va deixar anar aigua
de la canonada del reg del secà, provinent de l’embassament de
l’Ermita, per abastir a la potabilitzadora com a mesura de precaució
davant l’excés de precipitació caiguda a causa del temporal que afectà
Catalunya durant uns dies seguits. Davant aquest excés d’aigua
acumulada, juntament amb l’augment considerable del cabal del riu i del
canal de Seròs i el consegüent arrossegament de sediments en suspensió
i fangs que això implicava, va fer decidir a prendre aquesta mesura de
prevenció davant una possible ineficiència de neteja de la planta de
tractament d’aigua potable, tal i com va passar en un episodi de fortes
pluges mesos abans. Amb aquesta acció es va poder garantir, durant els dies que va baixar tèrbola pel riu i
canal, que l’aigua de les llars entrés transparent i tractada com pertoca i resultés del tot apta per al consum.
El mateix dijous 23 de gener, per la nit, es van haver de tancar i
senyalitzar tots els nostres accessos al riu Segre com a mesura
de precaució i seguint les indicacions rebudes per la Conselleria
d'Interior de la Generalitat de Catalunya davant l’alerta per
desbordament de part dels rius catalans que, alguns d’ells van
assolir registres històrics i que suposaven un perill evident per a
la població que s’aproximés a la seva llera. En el cas de Torres, el
riu no va superar finalment els 300 m³/s, un registre que no va
suposar que l’aigua sobrepassés els límits normals del seu curs.
El darrer dia de mes, es va aprofitar també per fer les
habituals tasques de neteja de fangs del dipòsit
d’entrada de la potabilitzadora municipal, accedint a
l’interior del mateix per a poder-lo netejar amb l’ajuda
d’aigua a pressió, un cop buidat.
Una actuació que es fa sovint per a garantir les millors
condicions de sanitat de l’interior de la cisterna que
recull l’aigua per iniciar el tractament abans de
subministrar-la a les llars del nostre poble.
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DENÚNCIA REALITZADA ALS MOSSOS D’ESQUADRA PER NOVES PINTADES AL MUNICIPI
Talment com en altres ocasions, noves pintades amb esprai van aparèixer en diferents parets del municipi
destrossant de nou la imatge del nostre poble, tant d’indrets municipals com d’habitatges particulars. Uns
inexplicables actes vandàlics que es sumen als efectuats mesos anteriors i que mostren una mateixa autoria
fins al punt de detectar-se també en d’altres poblacions veïnes a la nostra.
Davant d’aquesta acció greu i reincident, l’Ajuntament va tramitar una denúncia conjunta al cos de Mossos
d’Esquadra aportant imatges i informació rellevant sobre aquestes pintades amb el propòsit de poder cercar
l’autoria dels fets i poder aplicar-li la corresponent sanció tot atribuint-li també el cost que suposa la neteja
d’aquests espais que, en els casos particulars, hauran d’assumir inicialment les companyies d’assegurances
contractades i que aquestes, de ben segur, cobraran a l’autor o l’autora un cop s’hagi identificat.
El cos policial ha obert una investigació que esperem sigui ràpida i que es pugui resoldre el més aviat possible.

Algunes imatges d’algunes de les parets del municipi que s’han vist afectades per aquestes noves pintades. La brigada va posar una capa de pintura
a la parada de l’autocar de “les casetes” per netejar la seva imatge, en aquest cas, l’Ajuntament va actuar al ser un equipament municipal.

ACTUACIONS DIVERSES A L’ESCOLA CARRASSUMADA
Durant aquests dies, s’han efectuat una sèrie
d’actuacions a l’Escola Carrassumada per fer del
centre educatiu municipal un espai millor i que
resulti el més acollidor possible pel nostre alumnat.
D’entre les accions fetes, es va recollir la gran
quantitat de fullaraca acumulada al llarg de la zona
de l’esbarjo de primària fruit de l’habitual muda
dels xops que hi ha plantats.
Un altra acció va ser la col·locació de dues línies de
penjadors al costat d’una de les portes d’accés al
menjador escolar. Un total de 44 suports
individuals, per a poder-hi penjar les tovalloles
personals dels diferents nens i nenes que utilitzen, diàriament o de manera espontània, aquest servei escolar
facilitant també al monitoratge l’important treball d’hàbits amb els i les infants, com els d’ordre o els
d’higiene personal abans i després dels àpats.
En els propers dies es duran a terme altres tasques necessàries al centre per a resoldre anomalies detectades
o, simplement, per efectuar actuacions de manteniment general que requereixi l’esmentada instal·lació
municipal.
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PREPARATIUS PER A UNA NOVA EDICIÓ DE LA LANPARTY
Dies abans d’aquest esdeveniment tecnològic
local, es van dur a terme un seguit de
preparatius primordials per a poder acollir una
nova edició de la Lanparty.
A més del propi muntatge de taules i cadires
que havien de representar els diferents espais
dels i les participants amb els corresponents
equips informàtics, també es va haver de
realitzar una instal·lació elèctrica especial per
a suportar la connexió de tots els aparells durant els 3 dies de Lanparty.

TREBALLS DE MANTENIMENT DELS NIUS DE CIGONYES DEL SOSTRE DE L’ESGLÉSIA
Tècnics del Departament de Medi Ambient, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, van netejar i rebaixar els
nius de cigonya de l’Església gràcies a uns operaris
especialistes que van pujar sobre la teulada del temple
així com d’una camió grua amb un braç de grans
dimensions capaç d’arribar a la part més alta del sostre.
Aquests treballs compten amb un doble objectiu: d’una
banda, realitzar el manteniment habitual i, de l’altra,
evitar que hi hagi branques que caiguin des de la
coberta, on es troben els nius de les cigonyes amb el
perill que això pot suposar pels i les vianants.
Les colònies d’aquests ocells provoquen un risc per a l’estructura de les esglésies pel pes dels seus nius així
com pels excrements corrosius que generen i que es van acumulant a les teulades generant, en la majoria de
casos, filtracions i goteres als interiors dels immobles religiosos afectats com és el cas del nostre.

REPOSICIÓ DE SENYALS DIVERSES EN MAL ESTAT
La brigada municipal va anar reposant una seguit de senyals que es trobaven en mal estat o trencades.
D’entre aquestes, es va reparar la que incorporava la placa del Carrer Pompeu Fabra, trencada per suposats
actes incívics. Per altra banda, també es van restablir les senyals de prohibit el pas del camí del “Molinet
cremat” així com la de la parada de l’autocar, ubicada a la Plaça dels Països Catalans. Aquestes dos últimes
estaven arrancades literalment del ferm que les sustenta.
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DESEMBOSSAMENT DEL DESGUÀS DE LA SALA ANNEXA DE L’ALLOTJAMENT MUNICIPAL
Davant els problemes
existents en el desguàs de
la canonada d’aquesta
instal·lació municipal, es va
haver d’actuar per a
resoldre
un
embós
important a l’interior de la
mateixa a causa de
l’acumulació de brutícia, segurament, accelerada i agreujada pel
darrer episodi de fortes pluges. L’actuació va consistir en realitzar l’obertura amb una excavadora per a
detectar la part obstruïda i aprofitar l’avinentesa per instal·lar-hi un nou tub, de major diàmetre, juntament
amb una arqueta que facilitarà la neteja en el cas de futurs embossaments.

REPARACIÓ DE LA VITRINA DEL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ
Es va haver de reparar la vitrina situada a l’edifici de l’antic Molí, avui denominat
Museu de l’Evolució, més concretament de la vitrina dels oficis. L’escaparata
que presentava un desencaixament de les fustes i el vidre que la conformen
necessitava una reparació immediata per evitar el seu trencament i assegurar un
correcte estat d’una valuosa exposició visitada per molts turistes interessats en
el seu contingut.

REPARACIÓ D’UN FANAL MALMÈS DEL CARRER PAU CASALS
Durant el passat mes es va haver de reparar un dels
fanals que hi ha al carrer Pau Casals que es va veure
afectat per la col·lisió d’un vehicle de gran tonatge i
que va quedar mig tombat amb un evident perill de
caiguda sobre la vorera. Per tal d’evitar mals majors,
es va treure primer la caputxa o llum del mateix i,
posteriorment, es va retirar el pal doblat per a poderlo reparar. Un cop restablert, es va procedir a la instal·lació de nou sobre una nova
base de formigó abans de realitzar la corresponent i definitiva instal·lació elèctrica.

REPOSICIÓ DE PAPERERES ALS VOLTANTS DE L’ESCOLA I DEL POLIESPORTIU
Amb la intenció de reposar les papereres més malmeses
existents a tot el poble i afegir-ne alguna més en aquelles zones
on són escasses, l’Ajuntament va decidir començar la substitució
de les papereres trencades i deteriorades de la zona del voltant
de l’Escola Carrassumada i del Pavelló Poliesportiu ja que són
dos espais força concorreguts al llarg del dia.
En els propers mesos, aquesta actuació es farà extensiva a la resta
de la població valorant la possibilitat d’incorporar-n’hi en llocs on
actualment no n’hi ha cap i que resulten necessàries per garantir
un municipi més net i acollidor.
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LA FOTOGRAFIA DEL MES

Magnífic rapinyaire gaudint del vol a l’embassament d’Utxesa, un entorn Natural proper
que ens mostra, diàriament, la seva riquesa en flora i fauna.

Josep M. Prada

Característiques de la fotografia
FOCAL: 300
EXPO:
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Classificacions i resultats esportius dels nostres equips
CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE (Equip Amateur)
Jornada 16 (12-01-2020)
BALÀFIA C.F.
2 - 11 C.E. TORRES
U.E. “B”
Jornada 17 (19-01-2020)
C.E. TORRES

3-1

CLASSIFICACIÓ (Categoria 4ª divisió catalana - Grup 21)

RIALP F.C. “A”

Jornada 18 (26-01-2020)
CASTELLDANS
C.E. TORRES
PARTIT AJORNAT
U.E. “A”
Jornada 19 (02-02-2020)
COLL DE NARGÓ
2 - 0 C.E. TORRES
C.F. “A”
Golejadors

Proper partit – Jornada 20

C.E. TORRES

VILANOVENCA U.E.

09/02/2020 16:00H municipal Coll de Nargó

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE (Equip Veterà)
Jornada 12 (12-01-2020)
C.E. VETERANS
VETERANS
2
3
TORRES
P. ANGLESOLA
Jornada 13 (19-01-2020)
VETERANS
C.E. VETERANS
3
3
ALCOLETGE
TORRES
Jornada 14 (26-01-2020)
VETERANS
C.E. VETERANS
4-0
ALMENAR
TORRES
Jornada 15 (02-02-2020)
C.E. VETERANS
VETERANS
3-0
TORRES
AT. MONZÓN
Golejadors

CLASSIFICACIÓ (Torneig Telègrafs – 2ª Divisió)

Proper partit – Jornada 16

V. VALLFOGONA B.

V. TORRES

09/02/2020 11:30H municipal Vallfogona
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CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA TORRES DE SEGRE (Equip Juvenil)
Jornada 10 (18-01-2020)
CORBINS CFS“A”

EQUIP RETIRAT

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Juvenil Futbol Sala – Grup 9)

C.A.T.JUVENIL

Jornada 11 (26-01-2020)
LA SENTIU “A”

4-2

C.A.T.JUVENIL

Jornada 12 (08-02-2020)
C.A.T.JUVENIL

-

MARISTES “B”

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE (Equip Cadet)
Jornada 9 (01-02-2020)
P. FS. ALCARRÀS

6-1

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Cadet Futbol Sala – Grup 9)

C.A.T. CADET

Jornada 10 (18-01-2020)
C.A.T. CADET

6-0

RAIER C.F.S. “A”

EQUIP RETIRAT

Jornada 11 (25-01-2020)
C.F.S.
TÀRREGA “B”

5-1

C.A.T. CADET

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE (Equip Aleví)
Jornada11 (11-01-2020)
C.A.T. ALEVÍ - DESCANSA

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2ª Divisió Aleví Futbol Sala – Grup 9)

Jornada 12 (18-01-2020)
F.S. SOLSONA “A”

3-4

C.A.T. ALEVÍ

Jornada 13 (25-01-2020)
E.F.S.
C.A.T. ALEVÍ
1 - 3 C. URGELL “B”
Jornada 15 (29-02-2020)
MARISTES “B”

-

C.A.T. ALEVÍ

Jornada 6 (01-12-2019)
C.Bitlles
C.AT.BITLLES
439 - 415
MONTOLIU
TORRES
Jornada 7 (08-12-2019)
C.AT.BITLLES
TORRES

513 - 355

C.Bitlles
AITONA

Jornada 8 (09-02-2020)
C.Bitlles
ALMACELLES

-

C.AT.BITLLES
TORRES

Jornada 9 (16-02-2020)
C.AT.BITLLES
TORRES

-

ROSSELLÓ
C.Bitlles

CLASSIFICACIÓ (Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes)
Equips

PJ

PG

PE

PP

Punts

FRAGA

6

6

0

0

12

MONTOLIU

7

4

1

1

9

ALMACELLES

6

4

0

2

8

ROSSELLÓ C.B.

7

3

0

4

6

TORRES DE SEGRE

7

3

0

4

6

ALBATÀRREC

7

3

0

4

6

ALCARRÀS

7

2

0

5

4

AITONA

5

1

0

4

2

PJ = Partits Jugats

PG = Partits Guanyats

PE = Partits Empatats

PP = Partits Perduts
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Pagès i Jutge de pau de Torres de Segre

“Poder resoldre conflictes del veïnat em fa content”
Albert, per què ets jutge de pau?
Un dia en Josep Ramon Branzuela se m’atansa i em
diu si volia ser jutge de pau, en un primer moment li
vaig dir que no.
M’ho vaig rumiar uns dies. El fet de treballar sol i
d’haver sortit d’una relació sentimental feia poc, em
va fer pensar que, apart de donar un servei al poble,
m’aniria bé sortir i relacionar-me.
Al cap d’uns dies, li vaig dir al Josep Ramon que si el
lloc encara estava vacant, que comptés amb mi.
Així doncs, el 8 de juliol del 2008, després de passar
per un Ple i dels tràmits legals corresponents, recollia
la meva acta de nomenament de jutge de pau de
Torres de Segre.
Sí, però, bé havies de formar-te com a tal, no?
És clar, et fan fer cursos preparatius. Me’n recordo
que al primer i segon any vaig haver d’anar molt
sovint a Barcelona per a fer cursets d’un dia de nova
incorporació de jutge, altres de judicis de faltes, etc.
No deixes mai de formar-te. Cada any en faig algun.
Ara, però, els cursos són generalment de quatre hores
i són més àgils.
Quina és la teva feina com a jutge?
Per una banda he d’anar a l’Ajuntament a signar els
expedients de matrimonis, així com les partides de
defuncions i de naixements.

Albert Filella i Farrús va néixer el 6 de
gener del 1958 a Torres de Segre. Fill de
Gaspar Filella Florensa i Francesca
Farrús Florensa. El matrimoni, va tenir 6
fills: Joan, Albert, Agustí, Marina,
Gaspar i Josep.
Actualment està casat amb Luzmarina
Peña Cucoy, natural de Colòmbia.
La seva dedicació ha estat la pagesia i les
seves aficions són la natura, la bicicleta
i la pesca. Apassionat dels viatges, el seu
desig és poder conèixer món i noves
cultures.

El 18 d’agost del 2008, vaig signar la primera defunció.
Puc celebrar bodes, de fet porto 45 casaments
realitzats. La primera va ser el 26 de setembre del
2008 i la darrera el 6 de juliol del 2019.
Alguns casaments són de gent de fora que, en altres
indrets, els farien esperar molt i jo puc casar-los més
aviat. Aquestes bodes m’agraden perquè ve molta
gent al casament i conec les seves costums.
I, et conviden?
No, generalment no et conviden!.
La part més important, però, és la de solucionar
conflictes?
Sí, un jutge de pau és, abans de tot, un mediador. S’ha
d’intervenir en conflictes entre vilatans i intentar
aconseguir acords abans d’arribar a la justícia o a mals
majors.
I, com ho fas?
Quan es sol·licita la meva intervenció en un problema,
primer escolto les dues parts i després intento citarles a la vegada perquè puguin parlar. A vegades no
volen trobar-se, altres venen acompanyades dels seus
advocats però, en la majoria de casos, es presenten.
Potser que al primer s’escridassin una mica però la
meva feina és rebaixar la tensió i fer de guia per a
trobar una solució plausible i justa.
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A vegades l’acord no arriba... però, en la majoria dels
casos, sí.
Quan això passa em queda una gran satisfacció.
M’agrada quan després em troben i em diuen “Noi
gràcies a tu ho hem pogut arreglar!”.
Alguna vegada has passat por?
Sí, una vegada vaig haver de fer de mitjancer en un
problema d’aspersors i el pagès afectat estava tant
nerviós i cridava tant, que em va semblar que allò
s’acabaria malament. Per sort, no va ser així!.
De fet, la majoria de casos que tracto són de temes
de terres i llindars de finques.
La meva primera intervenció, com a jutge, va ser el 9
de setembre del 2008 entre una parella que vivien
separats però tenien finques en comú.
Per sort, la feina de jutge de pau ha canviat amb
els anys, no?
Sí, abans el jutge tenia molta més implicació que en
l’actualitat.
Per exemple, quan ho va ser el Sr. Josep Badia (que
per cert tenia molta vocació), els jutges feien els
aixecaments de cadàvers i ajudaven a les autòpsies,
avui en dia els Mossos d´Esquadra ja tenen aquestes
competències.

Suposo que el càrrec de jutge de pau és renovable.
Sí, cada quatre anys hi ha renovació. Aviat em toca
però encara no tinc decidit el que faré.
Una última pregunta... jo sé que estaves molt
implicat en l’Ateneu Republicà quan, entre altres
coses, es va posar l’estàtua de Sant Macari a
l’Església Parroquial. El “Sabies que” d’aquesta
edició el dediquem a aquest tema. Com
recuperaries la festa del dia 2 de gener?
Una bona cosa seria que es crees una “associació
d’homes casats”, per a impulsar aquesta festa i altres
activitats pel poble on nosaltres poguéssim gaudir
plegats com ho fan avui dia les “mestresses de casa”,
per exemple.

Albert Filella i Farrús
Després d’aquesta entrevista em quedo amb dues bones
percepcions. La primera és que l’Albert disposava de la
informació de totes les dades rellevants del seu càrrec
abans que jo les hi preguntés i, la segona, és que quan jo
li deixo escollir el color de la part de la meva llibreta on
escriuré la seva entrevista... ell tria el verd.
Crec que ell té dues particularitats imprescindibles en un
bon mediador, la precisió i l’esperança.
Pepita Ruestes i Piñol
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre

Any 1971. La família de l’Albert al complert amb els seus pares i els 5 germans
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espai d’història local
FA 33 ANYS ES VA INAUGURAR L’ESTÀTUA DE SANT MACARI EL GRAN A LA FAÇANA DE L’ESGLÉSIA
Segons el contracte que el poble de Torres de Segre signà l’any 1747 amb els mestres d’obres que bastiren
l’Església, el lloc superior de la façana del monument havia d’ocupar-lo l’estàtua de Sant Macari el Gran, patró
de Torres de Segre.
239 anys després, el 2 de gener de 1987, l’Ateneu Republicà de Torres de Segre va fer realitat el compromís
que s’havia adquirit amb el poble, col·locar l’estàtua del Sant al lloc reservat. Per a fer això es van haver de
muntar un seguit de bastides amb taulons de fusta i, amb l’ajuda d’un “toro mecànic”, van poder arribar a
l’alçada requerida. Una gesta que suposava una certa perillositat.
Abans, però, havien endegat una campanya pública de recollida de fons entre els vilatans i vilatanes (en forma
d’abonaments de 500 pessetes) a fi i efecte de pagar les despeses generades per la construcció i reposició de
l’estàtua. Tal com l’elaboració de la rèplica de Sant Pere, anys abans, novament les mans de l’escultor lleidatà
Víctor Manuel Pallarés, recomanat per Josep Filella, van donar forma a un Sant que seria beneït per dos
mossens de la vila, mossèn Josep i mossèn Xavier Batiste, malauradament tots dos ja difunts. Cal destacar que
mossèn Xavier fou també un dels veritables impulsors de la iniciativa.
El 2 de gener de 1987, dia de la instal·lació i la benedicció de l’escultura, a Torres de Segre es va fer Festa Grossa!
Amb la presència d’una gran multitud de veïns i veïnes amb l’alegria i l’orgull de poder ocupar, per fi, l’espai
buit de la façana del temple. Va ser quan, a partir de llavors, al nostre municipi es va celebrar Sant Macari.
Durant molts anys, l’Ateneu Republicà va anar organitzant, per aquesta data, tot un dia d’activitats que
començaven amb una xocolatada al Bar Virgínia, per continuar amb la celebració d’una missa, el dinar del soci
i el popular ball de tarda, per a tot el poble.
L’Albert Filella, membre de l’Ateneu d’aleshores, ens explica a tall d’anècdota que al primer ball que van
organitzar era l’hora prevista d’inici del mateix i hi havia molt poca gent. Els organitzadors es van començar a
entristir. Al cap d’una estona la gent va anar acudint fins al punt de superar, de llarg, totes les expectatives. Va
ser com un somni fet realitat!. En aquelles sessions de balls del dia 2 de gener que es van fer força populars, els
homes casats i els socis entraven de franc arribant a fer entre 400 o 500 entrepans de pernil, sortejos diversos
i altres activitats per a recaptar fons per a l’Ateneu. L’Albert encara té el record de la feina de la Divina Font, de
la Cooperativa, tallant les llesques d’unes quantes espatlles de pernil amb la màquina o el Josep Miró fent
muntanyes de barres de pa que, després, una colla de voluntaris i voluntàries convertirien en els exquisits
entrepans que farien set a un públic a donar a la “balleruca” i que, posteriorment, augmentarien la recaptació
de la barra.
Amb el pas del temps però, la cosa va anar canviant, els membres de l’Ateneu van anar fent-se grans, agafant
compromisos i, malauradament, també hi van haver baixes importants. A falta d’una renovació de membres,
la il·lusió del començament es va transformar en falta de voluntat i la festa de Sant Macari es va diluir i,
finalment, va acabar desapareixent com a tal.
En l’actualitat, el dia de Sant Macari ens crea certa confusió a tots plegats. Sabem que no és un dia qualsevol,
recordem que abans a Torres era Festa grossa i que l’Ajuntament celebra el dia del patró però, al no haver cap
altra activitat organitzada...., la majoria fem vida normal amb un sentiment de melangia i trobant a faltar la
bona tasca que va dur a terme l’Ateneu Republicà de Torres de Segre, durant anys, en aquesta diada popular.
Cal dedicar esforços per conservar les nostres tradicions per tal d’aconseguir que la gent les conegui, les visqui
i les entengui, ja que aquesta és l'única manera de fer que les puguem continuar preservant.
Perquè si no sabem d’on venim... com sabrem cap a on anar?.
Informació: Albert Filella, Revista l’Ateneu Republicà, Revista Cultural de l’Urgell URTX
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Macari Major, fou un asceta egipci probablement deixeble o almenys
contemporani de Sant Antoni, conegut també com a Macari Magne,
Macari el Gran o Macari el Vell. És venerat com a sant per certes grups de la
cristiandat. Va néixer a l'Alt Egipte i als 30 anys va optar per la vida solitària i es va
retirar al desert d'Escetis (Gran desert de Líbia) a entre 100 i 200 km al sud
d'Alexandria. Als 40 anys fou ordenat sacerdot i es diu que posseïa els dons de
curar, allunyar als dimonis i de fer profecies, i que fins i tot va ressuscitar a un home
per convèncer a un heretge. Fou desterrat per ortodox durant el govern del
patriarca Luci, arrià, juntament amb Macari d'Alexandria i altres solitaris egipcis, i
es van establir a una illa rodejada de maresmes, terres habitades només per
pagans. Va morir als 90 anys vers el 390 o 391. Fou declarat sant tant per l'església
llatina com per la grega.

Tradició catalana de Sant Macari. El 2 de gener se celebrava el dia d'un sant
fictici, Macari Aventí, format a partir de tradicions llegendàries vinculades al
nom de Macari. Segons aquestes tradicions, Macari era pagès i va inventar la
fanga, que va facilitar el conreu de la terra, raó per la qual era venerat pels
pagesos de l'Empordà.
Després es va fer pastisser i es convertí en el primer fideuer, ja que va inventar
una pasta de fideus gruixuts que s'anomenaren macaris i després macarrons.
Per això els fideuers el tenien per patró. Finalment va abraçar la religió, fent
vida eremítica al desert. Una nit va tenir una visió en la que la Mort demanava
comptes a tothom, independentment de la seva classe social. Aquesta visió,
difosa en pintures i estampes, fou anomenada dansa macària, que derivà en la
coneguda dansa macabra o de la mort.

Imatge de l’estàtua de Sant Macari al mig de la façana
de l’Església, 33 anys després de la seva col·locació. Al
peu de la figura, mig esborrada a causa de l’erosió
climatològica i el pas del temps, hi ha la inscripció
gravada sobre la pedra:
SANT MACARI
ATENEU A LA PARRÒQUIA
DE TORRES DE SEGRE
2. I. 1987
ESCULTOR PALLARÉS

Imatges corresponents a la col·locació i la benedicció de Sant Macari a Torres, l’any 1987 on es
pot veure la gran expectació que despertà entre el veïnat.
Hores abans, amb l’ajuda d’una bastida, es va posar l’escultura al seu lloc amb l’ajuda d’una
politja, la força i la destresa d’uns quants torressencs en una tasca no gens fàcil de culminar.
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L’Agenda de febrer de 2020
1, 2 DE FEBRER

DIVENDRES 21 DE FEBRER

LANPARTY JAEC

BARÇA I CATALUNYA

HORA: 17:00 hores
LLOC: Pavelló poliesportiu
ORGANITZA: JAEC / Regidoria Joventut

(Jornades Culturals 2020)

HORA: 20:00 hores
LLOC: Sala Actes
ORGANITZA: Regidoria de cultura

DISSABTE 8 DE FEBRER

DISSABTE 22 DE FEBRER

DINAR SANTA ÀGATA

JORNADA MULTICULTURAL

HORA: 14:00 hores
LLOC: Pavelló poliesportiu
ORGANITZA: Associació de Dones

(Jornades Culturals 2020)

HORA: 13:00 hores
LLOC: Pavelló poliesportiu
ORGANITZA: Regidoria de cultura

DILLUNS 10 DE FEBRER

Preu simbòlic: 3€ / Inscripcions Ajuntament

TALLER DE GRAFOLOGIA

DIUMENGE 23 DE FEBRER

(Jornades Culturals 2020)

HORA: 20:00 hores
LLOC: Sala Actes
ORGANITZA: Regidoria de cultura

DIMECRES 12 DE FEBRER
TALLER CUINA APROFITAMENT

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIES
“ELS VALORS DEL SEGRIÀ”
(Jornades Culturals 2020)

HORA: 11:00 a 13:00 hores
LLOC: Pavelló poliesportiu
ORGANITZA: Regidoria cultura
Oberta també 1 de març (mateix horari)

(Jornades Culturals 2020)

HORA: 20:00 hores
LLOC: Llar de Jubilats
ORGANITZA: Regidoria de cultura

DIVENDRES 14 DE FEBRER
CONCERT CANT EN DIRECTE

DIJOUS 27 DE FEBRER
XERRADA“LES EMOCIONS A CASA”
HORA: 20:00 hores
LLOC: Sala d’Actes
ORGANITZA: Regidoria educació (PEE)

(Jornades Culturals 2020)

HORA: 20:00 hores
LLOC: Sala Actes
ORGANITZA: Regidoria de cultura

DISSABTE 15 DE FEBRER
APOL·LÒNIES 2020
HORA: 20:30 hores (obrim portes)
21:00 hores (ball)
00:00 hores (Dj)
LLOC: Pavelló poliesportiu
ORGANITZA: Apol·lònies Torres de S.

Fotografia de Quim Estadella (Salt del Molí)

Preu entrada tarda 5€ (entrepà mitja part)

DILLUNS 17 DE FEBRER
ELS INUITS:
GRANS CAÇADORS DEL NORD
(Jornades Culturals 2020)

HORA: 20:00 hores
LLOC: Sala Actes
ORGANITZA: Regidoria de cultura

DIMECRES 19 DE FEBRER
(TEATRE) ELS DARRERS DIES
DE LA REPÚBLICA CATALANA
(Jornades Culturals 2020)

HORA: 20:00 hores
LLOC: Sala Actes
ORGANITZA: Regidoria de cultura

Ajuntament Torres de Segre

Actes Esportius
C.E. TORRES DE SEGRE
VETERANS
Diumenge 2 de febrer
V.C.E.TORRES – V. AT. MONZÓN
HORA: 10:30h. LLOC: Municipal Torres

Diumenge 16 de febrer
V.C.E.TORRES – V. C.F. BALAGUER
HORA: 10:30h. LLOC: Municipal Torres

SÈNIOR
Diumenge 9 de febrer
C.E.TORRES DE SEGRE – VILANOVENCA
HORA: 16:00
LLOC: Municipal Torres

C.A.FUTBOL SALA TORRES
Dissabte 8 de febrer
C.A.TORRES (Cadet) – SICORIS “A”
HORA: 10:30h. LLOC: Pavelló Municipal

Diumenge 9 de febrer
C.A.TORRES (Aleví) – AITONA “A”
HORA: 09:00h. LLOC: Pavelló Municipal

Diumenge 9 de febrer
C.A.TORRES (Juvenil) – MARISTES “B”
HORA: 12:00h. LLOC: Pavelló Municipal
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