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Fotografia Christian Aranda

#TorresDeSegreACasa

Fotografia Josep M. Prada

Fotografia Fernando Curcó

Dia Internacional de la Dona Treballadora

La rua del carnestoltes

VII Volta al Pantà d’Utxesa

PRESENTACIÓ
CULTURA
L’Ermita i la floració; Inici Club Lectura; Celebració Dia Dona Treballadora;
Concurs Literari / Sant Jordi 2020.

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Dia Mundial de la Vida Silvestre; Construcció de noves senyals amb fusta.

ESPORTS
Ajornada cursa familiar orientació; Assemblea Penya Barcelonista i clàssic;
Nou èxit esportiu de la VII Volta al Pantà d’Utxesa.

ACTUALITAT
Consignes del senyor carnestoltes a la Llar d’Infants i a l’Escola; La rua del
Carnestoltes torressenc; Xerrada sobre risc i control de gelades;
Acte d’Oncolliga Lleida a l’Arnau de Vilanova; L’Associació Dones celebra
el Dia de la Dona; espectacle floració s’avança 15 dies; tasca Grup Rescat;
Acte en memòria de les víctimes de violència gènere;
Torres de Segre quarta població en nombre d’estrangers de la província.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA (especial COVID-19)
Coronavirus, una nova pandèmia mundial i afectació al nostre municipi
La veu dels nostres veïns i veïnes
Mals temps... temps de solidaritat (mascaretes i bates solidàries)
Missatge de l’alcalde a la població i recomanacions.

ACTUACIONS
LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada)
L’ESPORTIU DE TORRES
L’ENTREVISTA
Raül Esteve i Doladé

SABIES QUE
Carrassumada 1ª part: Història del turó, ermita i fossat

L’AGENDA DEL MES D’ABRIL
TELÈFONS D’INTERÈS

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament

973 796005

www.torressegre.cat

Consultori Mèdic 973 792252

8:30 – 15:00h (Infermeria i medicina)

Biblioteca

973 796529

16:30 - 20:30h (Dilluns a Dijous)
10:00 - 13:00h (Dimecres i divendres)

C. Torres Energia

973 792828

8 – 15h www.torresenergia.cat

Policia Local

696 982 734

7:30 – 14:30h / 13:30 – 21:00h

Escola

973 796335

agora.xtec.cat/ceipcarrassumada

Llar d’Infants

973 792319

Llar de Jubilats

973 796496

16:00 - 20:00h

Fusteria (Utxesa)

973 796394

https://utxesa.org/

Farmàcia

973 796084

9- 14h / 17-20:30h (Dilluns a Divendres)
9:30 - 13:30h (Dissabte)

CAP Alcarràs

973 795725

alcarras.lleida.ics@gencat.cat

Emergències

112

Emergències Mèdiques

Mossos Esquadra

112 o 973 700050

Bombers Lleida

112 o 973 030100

061

HORARIS AUTOCAR «Lleida – Torres de Segre» 122
Dilluns a dissabtes feiners
Lleida - Torres
Torres - Lleida

9:10 11:30 12:30
14:00 20:00

7:55
9:30
12:30
15:15

Dilluns a divendres feiners
Lleida - Torres
Lleida - Torres

7:15 19:00
21:00

7:15 7:45
12:00
18:00
19:25

El mes de març començava amb vent, dies consecutius
amb ratxes fortes que ocasionaren algun que altre
desperfecte domiciliari i que van donar peu,
posteriorment, a jornades càlides i temperatures
oscil·lants amb clara tendència a la bonança
meteorològica durant el dia. Tot plegat, amb alguna
glaçada matinal, sense incidències en el procés del fruit
i en ple esclat de la floració així com el pas d’algun tímid
front de precipitació i, fins i tot, neu a cotes baixes
properes al nostre municipi. Aquestes van ser les cartes
de presentació de l’arribada de la primavera.
Un març que se les prometia molt felices amb uns
primers quinze dies d’autèntica activitat municipal
gràcies a la celebració de la VII Volta al Pantà d’Utxesa,
les rutes guiades de la floració amb una Ermita de
Carrassumada plena de turistes d’arreu, celebracions
rellevants i reivindicatives en el Dia de la Dona
Treballadora o la gran i espectacular rua de Carnestoltes
pels carrers de la vila, entre altres.
Però aquest març, que acabem tot just de deixar, no
serà pas notícia per tot el que ha succeït al poble durant
la seva primera quinzena, sinó que ho serà per
l’afectació mundial i inesperada d’un virus en forma de
pandèmia que ens ha situat en un escenari sense
precedents, surrealista però, alhora, molt greu.
Confinats a casa sense sortir, només per casos de
primera necessitat, amb escoles i establiments tancats i
una xifra de contagis i morts arreu del món força
preocupant, ens hem trobat davant d’un fet que
passarà a la història i un repte amb majúscules per a
tothom, des dels que treballen, malgrat tot, a primera
línia, els que estan malalts i els seus familiars que ho
sofreixen fins als que estan a casa tancats obeint l’estat
d’alarma decretat per evitar que el coronavirus es
propagui encara més ràpid.
Una vivència que, de ben segur, ens farà valorar més la
vida i ens la farà replantejar des d’una altra vessant que,
fins ara, no havíem explorat. Tot passarà, tot anirà bé.
Edita: Ajuntament de Torres de Segre
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L’ERMITA DE CARRASSUMADA, UN PUNT ÚNIC PER GAUDIR DEL FENÒMEN DE LA FLORACIÓ
Aquesta any, l’Ajuntament de Torres de Segre i
‘l’Associació d’Amics de la Mare de Déu de
Carrassumada’ han propiciat tres caps de setmana de
portes obertes a l’Ermita per a que tots els i les
visitants poguessin accedir a les instal·lacions en la
seva ruta turística per veure l’espectacle de la floració.
Les activitats en aquest sentit van començar el diumenge 23 de febrer amb una caminada popular que sortí
des del Museu de l’Evolució i culminà al turó de Carrassumada. En aquest recorregut, guiat per Xavier
Miarnau (enginyer agrícola), no es va poder gaudir de la floració en tot el seu esplendor degut a la boira.
Diumenge dia 1 de març, mentre es duia a terme a Utxesa la
VII Volta al Pantà, un centenar de persones optaren per
visitar Carrassumada i contemplar el fabulós paisatge que es
veu des d’allí. Els i les visitants podien prendre un refresc,
anar al servei, comprar un detall de la Verge i, el més
important..., visitar la capella. Membres de la Junta dels
“Amics de la Mare de Déu de Carrassumada” es van
encarregar de prestar aquests serveis, mentre el seu
President, en Raül Esteve els donava la benvinguda i els
acompanyava en una breu visita turística. Molts dels visitants
van mostrar-se gratament sorpresos de poder trobar la
capella oberta ja que altres anys que havien vingut, no
l’havien pogut contemplar.
Però, sens dubte, el cap de setmana següent, del 7 i 8 de març,
va resultar el de més afluència de gent tot coincidint en el
moment més àlgid d’aquest fenomen de la floració, amb la
visita d’unes sis centes persones. Un fet que es va ressaltar
l’endemà als principals diaris de Ponent.
El diumenge 8 de març pel matí, el turó estava en plena ebullició. Per una
banda, l’arribada de la 8ª sortida ‘Caminem per la vida’, organitzada per
‘Aspros’, que va partir del poble veí de Sudanell i va aplegar unes quatre centes
persones en un esmorzar popular a base de llonganissa a la brasa. Un parell de
grups de ciclistes de BTT, van visitar el Santuari i van descansar a l’ombra dels
pins després de l’esforç de la pujada. Finalment, moltes persones de forma
individual o col·lectiva que també van fer la visita per iniciativa pròpia. Aquest
mateix dia, es va poder veure a més, grups que venien de Madrid, Barcelona,
Valencia, Sant Cugat, Terrassa o de Manresa, per exemple, i altres de més
propers com de Montoliu, Balaguer, Sarroca o Alcarràs.
El dia 12 de març, Carrassumada va encabir una altra visita que ja s’ha convertit en habitual. Cada any, una
trentena de membres de ‘Vida creixent’ pugen al turó per celebrar una eucaristia i observar la floració.
Aquest any, després de fer un dinar de germanor al poble, van visitar el carrer de Mossèn Xavier Batiste on
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van cantar el Virolai. Un carrer que l’actual Ajuntament va
voler dedicar a la figura del que va ser el nostre mossèn
durant més de trenta anys al poble i a la gran estimació
que els vilatans/es li tenien. Una gran persona que el dia
10 de setembre farà un any que ens deixà i que tenia una
profunda devoció per l’Ermita de Carrassumada.
Tots aquest dies, al Santuari es van poder veure dues
imatges inèdites: per una banda la petita imatge d’una
verge bruna trobada al turó per uns pastors i que és signe
de devoció per tota una comarca i la imatge que s’obre als
ulls del visitant durant l’època de floració, una planura
d’arbres fruiters que només es veu trencada a l’oest pel
perfil del riu. Una ubicació que permet gaudir en 360º de
les millors vistes de la plana i captar la bellesa dels colors
que ens ofereix la terra, els arbres, les muntanyes i el cel
en les diferents èpoques de l’any.
Des de la Regidoria de cultura es va facilitar la impressió d’uns tríptics explicatius de l’Ermita, les seves
activitats i un petit resum de la seva història, que es van repartir durant aquests dies. Alhora, es treballarà
junt amb els ‘Amics de la Mare de Déu de Carrassumada’ per potenciar les visites i el coneixement del turó.

INICI DEL CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA ‘GUILLEM DE CERVERA’

- dimarts 3 de març -

Vint-i-tres van ser les persones que
s’apuntaren per formar part del
nou Club de Lectura que
s’organitza des de la Biblioteca
‘Guillem de Cervera’ de Torres de
Segre. El dimarts 3 de març va tenir
lloc la primera trobada. La nostra
bibliotecària, la Josefina Cases
serà l’encarregada de gestionar
aquesta activitat i va ser també la
que, a part de les paraules de benvinguda, va explicar als i les assistents la dinàmica del grup. Apart de posar
en comú les impressions de les diferents lectures, la Jose comentà que també s’organitzarien altres activitats
com la puntuació del llibre llegit, l’aprofundiment en la biografia de l’autor o l’autora, el vocabulari i els
personatges, la contextualització de l’obra o poder fer alguna visita als paratges literaris més propers.
Més endavant, quan el grup estigui més consolidat hi ha la voluntat de proposar lectures que es puguin veure
representades en actuacions d’òpera o de teatre així com de fer diferents sortides culturals.
Després d’una breu presentació de cada un/a dels potencials lectors i lectores i les seves tendències literàries,
la Jose va repartir el llibre que seria la primera lectura del grup: ‘Una família exemplar’ de Genís Sinca (Premi
Josep Pla 2013). Una novel·la en forma de sàtira hilarant, una tragicomèdia sobre l’ambició desmesurada.
El grup va posar el 31 de març com a data per a poder posar en comú els resultats de la lectura. Una trobada
que no ha estat possible degut a les circumstàncies de confinament actual que obligarà a posposar-la.
La creació d’aquest grup ha estat una iniciativa conjunta de la regidoria de Cultura i la
Biblioteca, per tal de celebrar el trentè aniversari de la creació d’aquest equipament cultural
a Torres de Segre i fomentar, alhora, la seva dinamització.
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CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA A TORRES DE SEGRE

- diumenge 8 de març -

Aquest any, en commemoració del Dia Internacional de la dona
treballadora, la regidoria de Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament de Torres de Segre va organitzar una tarda
feminista i participativa.
Pels volts de les 16:00 hores i a la Sala d’Actes de la Plaça
Catalunya, una quarantena de dones de totes les edats van
començar la trobada fent un cafè i un tastet dolç de benvinguda.
A continuació es va visionar un reportatge, creat fa uns anys per
la regidora de cultura Pepita Ruestes, amb el títol ‘Breu història Moment de la lectura de la Declaració Institucional a
de les dones de Torres de Segre’. La projecció fou molt càrrec de la regidora, Mihaela Balcanu
comentada per les assistents ja que es visionaren fotografies antigues i actuals i reconèixer dones del nostre
poble que, malauradament, ja no estan entre nosaltres alhora que es van recordar tradicions passades.
‘Mujeres perfectas’ va ser el film que es visionà tot
seguit i que després va generar un interessant i
participatiu debat que posà de relleu les millores
aconseguides per les dones i els greuges
comparatius que encara cal superar per tal d’arribar
a una societat més justa i equitativa.
Es va acabar l’acte amb la lectura de la ‘Declaració
Institucional del 8 de març de 2020’ a càrrec de la
regidora Mihaela Balcanu Pralea. Aquest manifest,
que en tot moment reclamava el drets fonamentals de les dones, acabava amb una frase tant contundent
com: “Ara més que mai volem (almenys) la meitat de tot”. Totes les assistents van coincidir en l’encert
d’organitzar aquest acte i en el bon caliu participatiu que s’hi respirava.

CONCURS LITERARI / SANT JORDI 2020
La cultura, ha estat també un sector força malmès per la
pandèmia actual del Covid-19. Una de les accions endegades fa
uns mesos des de la regidoria de Cultura va ser la creació d’un
premi literari adreçat a la gent de Torres de Segre que havia de
culminar en l’edició i l’entrega d’un llibre el dia 23 d’abril, en
motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, amb els
diferents relats i contes dels autors i de les autores presentats.
En aquest sentit, la regidoria de Cultura va haver de fer algun
canvi en la logística dels sistema del mateix concurs.
En primer lloc, es va decidir allargar el termini de presentació de les obres fins al 23 de març tot habilitant
el correu electrònic concursliteraritorresegre@gmail.com per no haver de presentar els escrits de manera
presencial davant la situació de confinament en la que ens trobem tots plegats. Un correu gestionat per una
persona aliena a la regidoria que preservarà, en tot moment, l’anonimat dels i les participants i que va enviar
als membres del jurat tots els escrits rebuts, correctament signats amb els seus corresponents pseudònims.
Tot i que la Festivitat de Sant Jordi, patró de Catalunya, també ha quedat ajornada pels motius ja exposats i
fins a nou avís, s’ha decidit tirar endavant, tant en la selecció d’obres premiades com en l’edició del llibre,
esperant celebrar aquesta festa literària el més aviat possible.
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- dimarts 3 de març -

Dimarts 3 de març, en motiu de la celebració del
Dia Mundial de la Vida Silvestre, els tècnics de
TDSNaTur van estar fent tasques de neteja de la
zona perimetral dels edificis de ‘La Fusteria’ tot
recollint restes de petites deixalles que restaven
al sòl després de la realització de la massificada
Volta al Pantà d’Utxesa. A més, es va aprofitar
per efectuar una neteja de restes vegetals de
l’espai de pícnic, principalment, de la zona
delimitada pel creixement de les orquídies
salvatges que us vam esmentar en la passada edició de la revista. Aquesta actuació de manteniment va servir
per comprovar, in situ, que les orquídies ja estaven començant a sortir tal com podeu observar.
En el Dia Mundial de la Vida Silvestre es celebra la bellesa i la diversitat de flora i fauna salvatges amb el
propòsit de crear consciència al voltant de la multitud de beneficis que la conservació d’aquestes formes
de vida tenen per a la humanitat. La celebració d’aquest dia també ens recorda la necessitat urgent de
combatre els delictes contra el medi ambient i la disminució d’espècies causades per l’activitat humana,
que comporten greus conseqüències en l’àmbit econòmic, mediambiental i social.

CONSTRUCCIÓ DE NOVES SENYALS IDENTIFICATIVES AMB MATERIAL RECICLAT
Continuant amb la tasca iniciada el passat
mes de febrer, s’han construït noves
senyals indicatives dels Parcs Naturals més
importants i rellevants de tota Catalunya,
d’Espanya i d’arreu del món per instal·larles a l’espai interior de l’edifici de ‘La
Fusteria’ així com també fora del mateix
amb el propòsit d’establir punts informatius
per als i les visitants de la Reserva Natural
d’Utxesa. S’han elaborat 3 panels nous amb
les següents direccions pirogravades: ‘Parcs Naturals més importants d’Espanya’, ‘Parcs Naturals més
importants del Món’ i ‘Les muntanyes més representatives del Món’. Aquests panels indicatius permetran,
alhora, oferir una interessant tasca educativa i activitats de recerca per als grups d’escolars que visitin Utxesa.
Per últim, es va fabricar també una taula amb elements reciclables
per a poder posar a sobre uns microscopis adquirits, establint així un
nou espai educatiu, dins ‘La Fusteria’, anomenat “El laboratori
d’Utxesa”, juntament amb l’exposició d’animals.
Un lloc encara en projecte que, en breu, es donarà a conèixer amb
un seguit d’invents rellevants per a la zona i la realització
d’experiments varis amb el més petits i petites.
Es recorda que ‘La Fusteria’ romandrà tancada fins a nova ordre, a causa del COVID-19
Revista
EL PREGONER DE TORRES

4

ESPORTS

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL MARÇ - Abril 2020

AJORNADA LA SEGONA CURSA FAMILIAR D’ORIENTACIÓ PEL COVID-19 AMB 160 PARTICIPANTS
La segona cursa familiar d’orientació que estava prevista pel
diumenge 15 de març, va coincidir amb l’inici de suspensió de
les classes i l’obligatorietat de confinament a causa del
Coronavirus i, lògicament, es va haver d’ajornar amb 12 equips
inscrits i un total de 160 participants.
La prova queda ajornada de moment a l’expectativa de saber si
es podrà encabir en una nova data en els propers mesos, tal
com altres activitats que s’han anat ajornant en diferents àrees.

ASSEMBLEA ANUAL DE LA PENYA BARCELONISTA DE TORRES I EL CLÀSSIC - diumenge 1 de març La Junta Directiva de la Penya Barcelonista Torres de
Segre va celebrar, el diumenge 1 de març, l’Assemblea
Anual Ordinària coincidint amb la disputa del clàssic
de lliga: Real Madrid – FC Barcelona.
A l’Assemblea Anual Ordinària, celebrada abans del
partit, es van tractar diversos punts. Primerament, es
va destacar el creixement de l’associació pel que fa a
la seva massa social fins a arribar als 156 penyistes en
l’actualitat. Es van repassar també les activitats més
importants de l’últim any: la celebració de dos clàssics; els desplaçaments a la final de Copa de Sevilla amb
10 penyistes i al Trofeu Joan Gamper del Camp Nou amb 61; l’ofrena floral durant la Diada de
Catalunya; els sortejos d’un polo del Barça, una cistella i un lot de Nadal; i l’organització de la conferència
‘Barça i Catalunya’ durant les Jornades Culturals celebrades durant el passat mes de febrer.
La Junta també va voler recordar les últimes actuacions com la millora de la qualitat d’imatge a la Sala d’Actes
gràcies a la incorporació d’un descodificador d’alta definició i la instal·lació de cables amb connexió
HDMI (amb la col·laboració de l’Ajuntament), l’adquisició del llibre del 120è aniversari del Barça i el
repartiment dels clauers de l’entitat als penyistes, com a obsequi d’aquest any.
També es va detallar el satisfactori balanç econòmic de l’Associació tot exposant la voluntat de modificar les
quotes individuals i familiars (25 i 50 euros, respectivament) de cara a la pròxima temporada: les despeses
de l’entitat creixen i cal seguir oferint un bon servei i avantatges als i les penyistes. Les persones assistents
van rebre amb bons ulls aquesta proposta i la van aprovar. En aquest sentit, es va explicar la voluntat de
seguir organitzant més activitats durant els pròxims mesos, entre altres, desplaçaments al Camp Nou per a
presenciar partits del Barça, activitats al poble per a
adults i infants i la celebració de l’aniversari de la Penya,
que aquest any fa 30 anys des de la seva fundació.
A continuació, amb els nervis a flor de pell, l’espai
blaugrana torressenc es va anar omplint de veïns i veïnes
per poder presenciar l’esperat partit amb l’etern rival. A
la mitja part, es va oferir un aperitiu per a tothom i es va
realitzar el sorteig d’una dessuadora i una samarreta del
Barça entre el públic. Una jornada rodona si no hagués estat per la derrota blaugrana final per 2 a 0.
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LA VII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA, UN ÈXIT ESPORTIU CONSOLIDAT

- diumenge 1 de març -

Fotografia de Joan Florensa

La Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’ va celebrar, el
passat diumenge 1 de març, la seva setena edició, aquest
cop també amb ple absolut de participants: 500 a les
curses d’adults i 150 a les infantils. La VII Volta va mantenir
el seu recorregut de perfil suau, adequat a tot tipus de
participants. Un aspecte cabdal en la bona acceptació
d’aquesta cursa entre els diferents nivells de corredors i
corredores inscrits.
A la cursa llarga, de 10 kilòmetres de recorregut, en
homes Jordi Trepat (Taxi Linyola Runners Team) es va
imposar amb un temps de 34:21, clarament millor que els
registres dels seus companys de podi: Antoni Carulla
(Runners Balaguer), segon amb 35:12, i Arnau Dones (AA
Xafatolls), tercer amb 36:23. Pel que fa a les dones, Eva
Ledesma (Tri-4.40) va guanyar amb autoritat aturant el
cronòmetre a 38:48, seguida de Rosamari Carulla
(Logiesport Guineu), segona amb 40:03, i d’Elisa Lladós
(Clos Pons Thai Runners), tercera amb 42:43.
Pel que fa a la prova curta, un recorregut de 6,5
kilòmetres, el millor en homes va resultar el vigent campió
de la Lliga de Ponent, Sergi Bernaus (Clos Pons Thai
Runners) amb un temps de 22:51. Javier Mora (Mandril
Team) va arribar segon amb 22:56 seguit per a Ivan Sans
(Lleida Unió Atlètica) amb 23:19. En l’apartat femení, Luz
Moreno (Clos Pons Thai Runners) va vèncer amb 27:14, per
davant d’Antonia Argilés (Clos Pons Thai Runners), segona
amb 28:17, i de Laura Pallejà (Esports Truga), amb 28:58.
La segona edició de la cursa de cotxets, va seguir els
6,5 km de la prova atlètica curta i va comptar amb nou
participants. En homes va guanyar Ivan Sabaté (Club
Esportiu Rocko Almenar) amb un temps de 26:12. En dones
Raki Garsaball (Clos Pons Thai Runners) va estar l’única
participant arribant a meta amb 34:47.
Els infants havien de tenir de 9 a 36 mesos i/o un màxim
de 15 quilograms de pes.
Com cada any, també es van celebrar les curses
infantils amb el patrocini de Torres Energia i el suport
incondicional de l’Utxi, dirigides a nens i nenes d’entre 3 i
12 anys, i com a gran novetat d’aquesta edició, es va
disputar la primera cursa de gateig a Ponent amb dos
petits atletes participants que no van poder completar els
10 metres habilitats en un dels moments més tendres i
anecdòtics de la prova.
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Fotografia de Fernando Curcó

Finalment, els qui preparen la Marató de Barcelona van tenir
l’oportunitat de fer una tirada de 20 km, dues voltes, des de
primera hora del matí acompanyats de la inestimable ajuda
dels companys i companyes del Club de BTT local ‘Pit
Amunt’ que també seguiren als i les atletes en les diferents
curses anteriorment explicades.
Finalitzades totes les proves, després d’una matinal intensa
d’esport, família i natura, va arribar el moment del
repartiment dels premis per les diferents categories
participants així com del seguit de sortejos de diferents
obsequis que diversos col·laboradors dels 3 pobles
organitzadors van donar per la cursa.
Una Volta al Pantà d’Utxesa que va comptar amb una gran
varietat de serveis i comoditats amb el propòsit de garantir
les millors condicions als i les atletes i acompanyants que
van es collir Utxesa com a lloc per a venir a gaudir i practicar
esport. Punts d’avituallament, servei de bar, assistència
sanitària fixa al punt d’arribada i mòbil, servei de llebres per
a 40', 45’, 50’ i 55’, esmorzar amb entrepà de llonganissa per
a participants, zona infantil, guarda roba o urinaris mòbils,
entre altres, van confeccionar una gran organització a
l’alçada de la repercussió mediàtica de la prova.
La cursa també va tenir una vessant solidària, ja que un euro
de cada inscripció (500 €) es va destinar a Oncolliga Lleida,
que lluita contra el càncer a les comarques de Lleida.
L’entitat solidària també va instal·lar un estand per a donar
a conèixer la seva gran labor entre el públic assistent.
L’alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró, i el regidor d’Esports i organitzador de la Volta, Joan
Companys, van valorar positivament la celebració d’una nova edició de la Volta al Pantà d’Utxesa, tot
ressaltant el valor afegit de celebrar-se a Utxesa i el seu entorn, que està reconegut com la zona humida més
important de la Catalunya interior, amb 642 hectàrees d’extensió, un escenari perfecte per combinar esport
i natura i, a la vegada, promocionar el patrimoni natural.
L’endemà els principals diaris locals i digitals es van fer ressò, un cop més, de la jornada viscuda destacant la
Volta al Pantà d’Utxesa com una de les millors curses esportives i familiars del moment.
Per cloure, un cop més, és just atribuir l’èxit
d’aquesta edició a la valuosa ajuda dels més
de cent voluntaris i voluntàries, la gran
majoria dels 3 pobles organitzadors (Aitona,
Sarroca i Torres de Segre), responsables
directes del bon funcionament global de
l’esdeveniment.
Talment cal fer un agraïment extensiu a totes
les empreses col·laboradores que amb el seu
patrocini eleven el nivell d’una prova amb un
gran futur en endavant.
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- del 2 al 6 de març-

ACTUALITAT

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL MARÇ - Abril 2020

LES CONSIGNES DEL SENYOR CARNESTOLTES A LA LLAR D’INFANTS

Un any més, el Rei Carnestoltes va arribar a la Llar d’Infants Carrassumada disposat a repartir alegria i
diversió entre els més menuts i menudes. Ho va fer, com no podia ser d’una altra manera, amb un seguit de
consignes divertides per a tots els i les infants.
✓ Dilluns 2 de març: ‘dilluns hem de portar a l’escola el cap guarnit!’.
✓ Dimarts 3 de març: ‘portar unes ulleres divertides’.
✓ Dimecres 4 de març: ‘algun complement del pare i/o de la mare’.
✓ Dijous 5 de març: ‘duu una disfressa’.
✓ Divendres 6 de març per la tarda: ‘celebrarem la gran festa de carnestoltes’
Seguint amb la temàtica de treball dels oficis, la disfressa que va fer l’alumnat
va ser de metges i metgesses que consistia en realitzar la bata blanca amb una
bossa d’escombraries així com tots els complements.
El divendres per la tarda, a causa del mal temps, no es va poder
realitzar la rua prevista. No obstant, les professores van preparar una
divertida activitat sensorial amb confeti i globus, afegint després
culleres, bols, embuts i altres materials, que va resultar una magnífica
vivència per als nens i nenes que van poder experimentar-la.
A les 15:45 es va obrir la porta als pares, mares i famílies dels menuts
que van poder afegir-se al joc dels infants tot cantant i ballant plegats.
Per cloure una setmana molt alegre, l’AMPA va repartir coca amb xocolata, galetes i begudes per tots i totes.

Inexplicablement, una setmana després d’aquesta celebració del carnestoltes, alumnat i
professorat de la Llar i de l’Escola, seguint les directrius del Departament d’Educació i la consigna
general d’arreu de l’Estat, van haver de tancar les aules i confinar-se als domicilis respectius fins
a nou avís a causa de l’aparició del virus covid-19 que havia assolit el nivell de pandèmia. Aquesta mesura
precipitada va agafar desprevinguts a tots els membres de la comunitat educativa. Davant d’aquesta greu
situació, a priori de llarga durada, les professores de la Llar van facilitar als seus alumnes una sèrie de
recursos, a través del correu electrònic, per a poder fer a casa i omplir
les llargues estones de confinament.
Una guia de tallers de manualitats que volem també
compartir en aquest apartat de la revista a través
d’aquest codi QR que us hi enllaçarà, per a tots
aquells pares i mares que els vulguin dur a terme
amb els seus fills i filles. #JOEMQUEDOACASA
Revista
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LES ORDRES DEL SENYOR CARNESTOLTES A L’ESCOLA CARRASSUMADA

- del 2 al 6 de març-

En la mateixa línia que a la Llar d’Infants, coincidint amb la setmana de
celebració del carnestoltes al municipi, des de l’Escola Carrassumada, també
van seguir unes divertides ordres que el senyor carnestoltes va deixar
escrites en la seva carta per a tot l’alumnat.
Des del dilluns 2 fins el divendres 6 de març, els nens i les nenes del nostre
centre educatiu van anar gaudint tot complint les diferents consignes
donades, totes elles relacionades amb el món de la disfressa i de la gresca.
✓ Dilluns: ‘Si divertit vols estar, a l’escola ben embenat hauràs d’anar’.
✓ Dimarts: ‘de casa vindràs i roba dels pares portaràs’.
✓ Dimecres: ‘per un Carnaval màgic... un, dos, tres, la samarreta del revés’.
✓ Dijous: ‘quan ens llevarem, el peluix i les espardenyes agafarem i a
l’escola les portarem’.
✓ Divendres: ‘totes les ordres t’has de posar, sinó vols al Carnestoltes fer
enfadar!!!’
En definitiva, va resultar una setmana d’allò més divertida on la disbauxa va apoderar-se de tothom. Un
reguitzell de divertides ordres que van alterar la tasca normal del curs escolar amb la finalitat d’inundar
d’alegria, colors i somriures les cares dels nostres infants.

Una setmana després, el dia a dia de l’Escola també es va veure aturat de cop, talment com
l’exposat anteriorment, a causa d’aquesta inesperada pandèmia. Amb l’assignació de deures a
corre cuita per part d’un
professorat sorprès davant la situació i la
decisió de tancar tots els centres educatius
fins a nou avís i sense massa temps per
reflexionar sobre tot el que estava succeint,
els i les mestres i personal de l’Escola van voler
elaborar, ja des de les seves cases, un vídeo de
suport i ànims per als seus alumnes i familiars
confinats amb un clar missatge: ‘tot anirà bé’ i ‘quedatacasa’.
Tothom que encara no l’hagi vist a través de les xarxes ho pot fer escanejant aquest codi QR que us adjuntem.
Aquests dies de tancament dins de casa, a més de les diferents tasques encomanades pels respectius tutors,
els i les alumnes poden també fer ús d’un seguit de recursos educatius ‘online’ que ofereixen diferents webs.
La pàgina web de la mateixa Escola Carrassumada ofereix l’opció d’accés directe a links o activitats jclic
força interessants a més de jocs i propostes educatives per omplir els diferents espais del dia dins de casa.
https://agora.xtec.cat/ceipcarrassumada/

#TOTANIRABE #QUEDATACASA
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LA GRAN RUA DE CARNESTOLTES PELS CARRERS DE TORRES DE SEGRE

- dissabte 7 de març-

El passat dissabte 7 de març, el nostre municipi va tornar a
ser testimoni d’una de les festes populars més divertides i
acolorides de l’any amb la celebració de la rua del
carnestoltes que organitza la JAEC, amb la col·laboració de
l’Ajuntament.
Amb aquest, ja són set els anys consecutius que es duu a
terme aquesta proposta festiva en forma de disbauxa,
alegria i originalitat que va deixar de nou al descobert un
bon grapat d’hores de dedicació i de treball en la confecció
de les diferents disfresses i carrosses participants.
Una jornada que es va viure a l’expectativa del vent que havia bufat fort els dies anteriors i que va permetre,
finalment, que la rua es pogués fer amb més o menys normalitat.
Un total de 18 carrosses, 4 grups de peu i diverses disfresses individuals van configurar una magnífica
desfilada d’escenaris, temàtiques i confeccions ben diferents i singulars que van ser l’admiració i gaudi d’un
nombrós públic assistent de la nostra població però també d’altres poblacions veïnes.
Tal com es ve fent en els darrers anys, el grup de carrosses i gent disfressada va emprendre el camí des de
l’explanada del costat del poliesportiu per a finalitzar, hores després, al mateix pavelló. Un cop allí i davant
d’una gran expectació, els equips participants van anar fent la seva coreografia sota l’atenta mirada del jurat,
format per membres de la comissió de festes d’Alcarràs, encarregats de valorar l’elaboració de les carrosses,
el vestuari i la posada en escena per a establir el veredicte final amb l’entrega dels premis als seleccionats.
Abans de donar a conèixer els resultats, el torressenc Carles Escolà, junt amb companys seus de l’Escola de
Dansa Dancescape, van fer ballar als i les presents amb diferents coreografies de balls.

PREMI MILLOR CARROSSA: ‘Els Esventats’

PREMI MILLOR POSADA EN ESCENA: ‘Txin-txin’

PREMI MILLOR DISFRESSA: ‘Under the Sea-Gre’
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1R PREMI GRUP DE PEU
Gondoleros

1R PREMI INDIVIDUAL ADULT

Los remullats (menció especial)

Camí del mas

Estem bojos

Els 3 porquets

Xerris

Passeig per Venècia

Prison amigatxos (Alcarràs)

Que n’has de fer!

Els Policacos

Pet Cistell

El rei lleó (Alcarràs)

És de tots i de totes

Desiguals

Bricoheroes

I tu què mires?

(Núria Molins)

1R PREMI INFANTIL
Ens en falten 3... (Cel, Aleix, Valentina i Júlia)

*Fotografies de Quim Estadella, Fernando Curcó i Jaume Roca
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XERRADA ‘RISC I CONTROL DE GELADES’ AMB OSVALD FERRETERIA

- dimecres 4 de març-

La Sala d’Actes de la Plaça Catalunya va acollir, el vespre del passat dimecres 4
de març, una xerrada a càrrec de l’Enginyer Hidràulic Ambiental, Pedro
Mastrángelo, sobre el risc i el control de les gelades en l’àmbit agrari.
En Pedro, expert en el control de les gelades, canvi climàtic i assessor en ‘The
Climate Box’, ha desenvolupat projectes arreu del món tot exposant sobre la
importància de realitzar un estudi de risc i control de gelades per a determinar
els microclimes de cada finca mitjançant un software, calibrat amb mesures de
temperatura en camp,
que analitza els fluxos
d’aire fred que afecten
a la parcel·la i que defineix les àrees de major risc de
gelades. ‘Els canvis climàtics que s’estan produint,
han fet variar les afectacions de les gelades’.
La jornada, que va comptar amb la presència d’uns
40 empresaris agraris de tota la província de Lleida,
va estar organitzada per Osvald Ferreteria amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
- dimecres 4 de març-

ACTE D’ONCOLLIGA LLEIDA A L’HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

Torres de Segre, des de fa temps i cada cop més, és solidari amb la lluita
contra el càncer. Per exemple, l’Associació de Dones ‘Sant Àgata’ fabriquen
i venen flors per aquesta causa. En aquest sentit, destaquem també que els
500 euros solidaris que es van recaptar en la VII Volta al Pantà d’Utxesa del
passat dia 1 de març, van anar destinats, íntegrament, al projecte ‘Tu
decides/ tu decideixes’. Aquest projecte és el que investigarà, a través
d’estudis genètics, el possible risc de tenir càncer de mama i detecta els
beneficis i els efectes adversos, a llarg termini, del fet de fer-se mamografies.
L’Associació Oncolliga de les comarques de Lleida, amb més de mil voluntaris i voluntàries, va destinar l’any
passat més de 40.000 euros en projectes contra el càncer,
entre els quals la compra de 28 butaques per la unitat
d’oncologia de l’Hospital Arnau de Vilanova, gràcies a la
iniciativa ‘Una flor per a un projecte’.
El dimecres dia 5 de març, aquesta entitat va presentar la
memòria de la feina feta al llarg del 2019 i va avançar els
projectes que tenen previstos dur a terme per aquest
2020, com per exemple el de ‘Tu decideixes’.
Rosa Farré, secretària d’aquesta entitat i resident a Torres
de Segre va agrair la col·laboració del nostre municipi en un acte on l’Ajuntament també hi va estar present
a través de la figura de la regidora de Cultura.
Dos dies després d’aquest acte de presentació, l’Associació va dur a terme una altra proposta solidària d’entre
les pensades per fer durant l’any. En aquest cas, el 6 i 7 de març es va realitzar l’activitat ‘Posem-li pebrots
al càncer’, una iniciativa que fent el joc de paraules amb el seu significat consistia en comprar uns pebrots,
en diferents establiments Condis del Segrià i del Pla d’Urgell, per recollir diners en favor del càncer.
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- dimarts 10 de març-

L’ASSOCIACIÓ DE DONES ‘SANTA ÀGATA’ CELEBRA EL DIA DE LA DONA

El capvespre del dimarts 10 de març, “Amb totes dues mans
va ser la data escollida per
alçades a la lluna
obrim una finestra
l’Associació de Dones ‘Santa Àgata’
en aquest cel tancat”
de Torres de Segre per tal de celebrar
Maria Mercè Marçal
el Dia Internacional de les Dones.
Unes breus paraules de benvinguda, una explicació del que
representa la data del 8 de març i la lectura d’un petit
poema de Maria Mercè Marçal per part de membres de la
Junta de l’Associació, van donar pas a l’acte en sí.
Aquesta xerrada, sota el títol ‘Dones: Els reptes
quotidians’, va fer molt evident la importància que tenen
els estereotips educatius i socials a l’hora de crear una
consciència comunitària de quins han de ser els rols
masculins i femenins. Àngels Revenga, tècnica d’Igualtat
del Consell Comarcal del Segrià, va fer que les dones
assistents es veiessin plenament identificades en els paranys quotidians que la societat ens planteja. Un
PowerPoint va demostrar que des dels anuncis publicitaris, el color de la vestimenta, passant pels
protagonistes dels contes, l’elecció de les joguines o, fins i tot, la professió... a la nostra societat encara li falta
molt per fer per a que la igualat d’oportunitats entre home i dona sigui una realitat. L’acte, que comptava
també amb la col·laboració del Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Torres de Segre, va ser força
concorregut amb una valoració final molt positiva per part de les assistents.

L’ESPECTACLE DE LA FLORACIÓ S’ADELANTA UNS DIES TENYINT DE COLOR ELS NOSTRES CAMPS

Fotografia Quim Estadella

Les altes temperatures que es registraren a la Plana de Lleida en els darrers
dies de febrer derivades de l’evident canvi climàtic, malgrat que encara no
s’havia entrat a la primavera, va fer que molts arbres fruiters com per
exemple els presseguers, les nectarines o els paraguaians avancessin la seva
floració uns 15 dies respecte a l'any passat arribant al seu màxim
exponencial durant la primera quinzena del passat mes de març. El principal
perill d’aquest esclat precipitat era alguna possible baixada de temperatura
en forma de gelada que pogués malmetre la flor perjudicant, seriosament,
al fruit. Per sort, en aquests darrers dies no es va registrar cap glaçada
considerable deixant completar el cicle vital de l’arbre fruiter.
La bellesa estètica que oferiren els diferents camps del nostre terme amb
l’esclat d’aquest fenomen va esdevenir, de nou, un reclam i atractiu per
molts turistes d’arreu del territori i de l’Estat que van visitar Torres de Segre
per a poder contemplar i fotografiar la varietat de tons de colors blancs i rosats de les contrades del nostre
terme. Conscients d’això, ja fa uns anys que diversos pobles, hem posat en marxa diferents iniciatives
turístiques per a mostrar llurs camps florits a visitants de fora, aquest any, des de Torres s’ha impulsat la
promoció del turó i l’ermita de Carrassumada amb la seva espectacular visió com a principal atractiu.
La floració ha donat pas a l’inici de la creació del fruït que, al cap i a la fi, és el més important pel pagès i per
un sector que està a l’expectativa de saber si disposarà de mà d’obra per iniciar l’aclarida i la incertesa de
saber com els afectarà la ‘crisi del Coronavirus’ en la campanya que s’iniciarà en els propers mesos.
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LA TASCA DEL GRUP DE RESCAT MUNICIPAL AL LLARG DEL MES DE MARÇ
En primer lloc, hem de fer referència primer a una acció del grup de
rescat del mes febrer que no vam poder incloure en la passada edició
de la revista ‘El Pregoner’. Un veí del poble va trobar quatre cadells
de gos, presumptament abandonats, dins d’un tub d’una sèquia del
municipi. Després de donar l’avís de la troballa i de cuidar dels
animals durant un dia, aquests van ser traslladats, prèvia consulta, a
la protectora d’animals Lydia Argilés de Lleida. Sortosament, els
cadells van ser adoptats al cap de pocs dies.
Per una altra banda, un matí del passat mes de març, la policia municipal va rebre la
trucada d’una persona que havia vist un gos de raça ‘pastor alemany’ que voltava
sol per ‘Les Casetes’. La Pilar, juntament amb una membre de l’equip de rescat, van
agafar el gos i van portar-lo a dependències municipals. De nou, l’avís de la seva
pèrdua a través de les xarxes socials, donà el seu fruit i va fer que es trobés el
propietari molt ràpidament.
Per últim, voldríem aprofitar per fer una darrera referència davant la difícil situació sanitària i social
degut a la pandèmia del Coronavirus i les nostres mascotes.
El missatge bàsic és clar: tal com ha dit l’OIE (World Organization for Animal Health), en el dia d’avui no
hi ha cap evidència que les mascotes puguin transmetre el virus i, per tant, no hi ha cap justificació per
prendre mesures contra els animals domèstics que puguin comprometre el seu benestar. Les principals
organitzacions que segueixen i gestionen l’expansió de la malaltia (l’OMS i el CDC) i les organitzacions
veterinàries mundials (WSAVA) són unànimes en aquest sentit.

ACTE EN MEMÒRIA DE LES DARRERES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA - divendres 27 de marçL’estranya situació de confinament a casa a causa del Covid-19, no
va resultar pas un impediment per a seguir duent a terme
l’homenatge a les darreres víctimes de violència masclista,
coincidint amb el darrer divendres del mes de març.
Una iniciativa impulsada ja fa uns mesos des de la regidoria de
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament que, aquest cop, va haver
de reinventar-se i variar l’acció commemorativa a realitzar.
Durant el matí del mateix divendres, es va demanar al veïnat
torressenc, via ‘ebando’ i xarxes socials, que participessin en la
proposta des de les seves llars tot convocant a la gent a les 20:00
hores del vespre i demanant que sortissin a les respectives finestres o balcons amb una espelma encesa en
record de les dones assassinades, tot compartint aquest moment amb una fotografia per publicar a les xarxes.
A la vegada, es va fer la lectura del manifest a través de la megafonia municipal.
Casualment, el dia anterior, una dona de 35 anys va ser
assassinada a mans de la seva parella davant dels seus
dos fills menor d’edat a Almassora (Castelló). Amb
aquesta ja són 17 les dones mortes durant aquest any
en tot l’Estat, 4 d’elles a Catalunya.
A Torres de Segre, seguirem recordant cada cas de
violència de gènere fins que siguin zero!.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

14

ACTES I ACTIVITATS REALITZADES DURANT EL MARÇ - Abril 2020

TORRES DE SEGRE, QUARTA LOCALITAT EN NOMBRE D’ESTRANGERS DE LA PROVÍNCIA
Torres de Segre, es posiciona
Àsia i
Amèrica Nord,
Resta Europa
Any
Espanyola
Àfrica
Total
Central i Sud
com la quarta localitat de la
(inclou fora UE)
Oceania
1.583
531
142
16
5
2.227
província de Lleida en 2019
1.580
580
126
14
7
2.307
nombre d’estrangers, amb 2018
1.602
482
125
9
7
2.225
un total de 694 (un 30,84%). 2017
1.651
461
123
11
7
2.253
Es situa per davall de 2016
1.695
425
130
14
7
2.271
Guissona
(51,85%),
La 2015
2014
1.720
439
118
16
8
2.301
Portella (38,32%) i Aitona
2013
1.728
389
106
15
8
2.246
(32,54%) i just per davant
2012
1.730
327
88
13
7
2.165
d’Alcarràs (30,23%) i Barbens
2011
1.741
303
78
16
8
2.146
(29,95%). A la següent taula,
2010
1.755
235
63
19
8
2.080
mostrem l’evolució de la 2009
1.752
212
62
19
7
2.052
població del nostre poble en 2008
1.764
203
58
27
3
2.055
els últims 20 anys per 2007
1.757
178
53
31
2
2.021
nacionalitat. Com es pot 2006
1.769
206
52
24
3
2.054
veure hi ha hagut un 2005
1.783
158
55
10
1
2.007
increment important de 2004
1.790
111
28
5
1
1.935
població de la resta d’Europa 2003
1.770
93
13
2
1
1.879
1.800
42
5
6
1
1.854
i africana, amb Romania i el 2002
1.805
27
2
4
0
1.838
Marroc al capdavant i un 2001
1.800
10
1
4
0
1.815
descens de la població 2000
asiàtica i de l’Amèrica del Sud. La població total de Torres, ha sofert una lleugera davallada en l’últim any.
Si ho classifiquem per lloc de naixement, un 29,42% de la població (670) ha nascut a l’estranger.
La taula l’encapçala Romania (420), a molta distància del Marroc (88) que seria la segona i Bulgària
(39), Polònia (23), Senegal (13), Colòmbia (13) i Algèria (10) serien altres nacionalitats amb nombrosa
representació. Completarien la llista altres indrets amb una representació més minsa o gairebé insignificant:
Lloc naixement
(2019)
Romania
Marroc
Bulgària
Polònia
Senegal
Colòmbia
Algèria
Guinea
Mali
Ucraïna
Portugal
França
Equador
Pakistan
Lituània
Andorra
Camerun

Nombre habitants
(2019)
420
88
39
23
13
13
10
8
7
6
6
6
5
3
3
2
2

% Població
nascuda fora
62,7%
13,1%
5,8%
3,4%
1,9%
1,9%
1,5%
1,2%
1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%

Lloc naixement
(2019)
Congo
Gàmbia
Costa d’Ivori
Guinea Bissau
Mauritània
Argentina
Brasil
Canadà
Estats Units Amèrica

Hondures
Paraguai
Uruguai
Japó
Kazakhstan
Total
Total habitants
Torres de Segre

Nombre habitants
(2019)
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
670
2.277

% Població
nascuda fora
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Font: Idescat
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EdicióDURANT
especial Coronavirus
ACTES I ACTIVITATS REALITZADES
EL MARÇ -(Covid-19)
Abril 2020

EL ‘CORONAVIRUS COVID-19’, UNA NOVA PANDÈMIA MUNDIAL I LA SEVA AFECTACIÓ A TORRES
Ningú podia preveure tant sols fa 15 dies, que a dia d’avui estaríem vivint aquesta greu situació mundial que,
sens dubte, passarà a la història de la humanitat i de les grans pandèmies globals viscudes fins a l’actualitat.
L’origen d’aquest nou virus que ens afecta actualment a tot el món, segurament, es remunta dies abans al
31 de desembre quan el Govern xinès informa, per primer cop a l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
sobre l’aparició de diversos casos de pneumònia per una causa desconeguda a Wuhan, ciutat de la província
d’Hubei (Xina). El comunicat de l’OMS del 5 de gener, en un principi, no recomana cap mesura específica.
Entre el 9 i el 16 de gener es registren les primeres morts, l’autoritat sanitària de la capital d’Hubei ho fa
públic. El dia 20 del mateix mes es confirma la transmissió entre humans. Tres dies després, es tanca la
província d’Hubei, fet que el representant de l’OMS a Xina qualifica de mesures sense precedents.
Les investigacions no paren, s’aconsegueix saber la identitat del pacient 1, no obstant, el pacient 0 que
suposadament va contraure la malaltia a l’estar en contacte amb algun animal, encara no ha estat trobat. En
tot cas, malgrat unes mesures sense precedents per part del Govern xinès, el virus, denominat Covid-19 dins
la família dels ‘coronavirus’, va tenir gairebé dos mesos, del 19 de novembre de 2019 fins el 23 de gener de
2020 (tancament d’Hubei), per propagar-se fora de la seva presumpta zona d’inici amb milers de vols i viatges
de gent des d’aquesta zona cap a tot el món, talment com sempre. Tot havia començat...
Pocs dies després es va dibuixar l’inici del que encara avui és l’escenografia d’un desastre global, sobretot a
Itàlia i Espanya, amb el primer cas importat de coronavirus a Itàlia, el 30 de gener de 2020. L’endemà mateix,
el Govern italià declara un estat d’emergència (potencial) per sis mesos i bloqueja els vols amb Xina. França
desvia un vol amb la mateixa procedència i decreta el confinament dels seus passatgers. Rússia tanca
fronteres amb Xina. Es confirmen dos casos al Regne Unit. L’OMS, ara sí, declara l’emergència sanitària
global. Espanya registra el seu primer cas el 31 de gener de 2020 a La Gomera mentre al país transalpí els
contagis no paren de multiplicar-se. Van sorgint casos positius dins el territori espanyol i el dimarts 24 de
febrer, el Departament de Salut de la Generalitat confirma el primer cas de Covid-19 a Catalunya.
A partir d’aquí casos successius apareixen arreu del món i es comencen a cancel·lar actes diversos massius i
totes les competicions esportives, un fet sense precedents. Itàlia confina tot el país i adopta mesures
d’impacte com suspendre les classes i tancar centres educatius, fins a nou avís. Uns fets que s’acaben aplicant
també a Espanya dies després, el 13 de març, quan el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, decreta
l’estat d’alarma prenent el control de tot l’Estat per intentar aturar la crisi sanitària. S’obliga a la gent a
confinar-se a les seves cases un mínim de 15 dies limitant-ne les sortides a qüestions urgents o bàsiques.
Espanya continua seguint el camí d’Itàlia pel que fa a la multiplicació de contagis i defuncions, però amb una
setmana de retard. La Comunitat de Madrid és el forat negre amb el nombre més alt d’infectats i de morts.
Davant una situació cada cop més catastròfica, finalment i després de fer cas omís a la idea de confinament
total proposada dies abans pel president de Catalunya, Quim Torra, el Govern de l’Estat decideix ampliar
l’obligació d’aturada a totes les empreses no essencials que fins aleshores seguien treballant per reduir
encara més els desplaçaments de la gent i les possibilitats de contagi, davant unes xifres esfereïdores.
Evolució del Covid-19 a Lleida
Font:
Ministerio Sanidad

LLEIDA

CATALUNYA ESPANYA

MÓN

Afectats

752

18.773

85.195

721.273

Morts

50

1.672

7.340

34.414

Altes

91

4.966

46.617

-

Les dades de la pandèmia del covid-19 a 31/3/2020. Lleida ha assolit els 50 morts i ja suma uns 760
afectats. A Catalunya, hi ha prop de 19.000 malalts i han mort més de 1.600 persones.
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AFECTACIÓ DEL ‘COVID-19’ AL NOSTRE MUNICIPI I PRINCIPALS ACTUACIONS
Les notícies d’aquest panorama desolador, primer a la Xina i després en forma de pandèmia arreu del món,
arribaven al moment gràcies als mitjans de comunicació i a la ràpida difusió que permet avui en dia internet
i les xarxes socials. Com en la resta, al nostre poble, fins el mateix divendres 13 de març, la vida municipal es
va desenvolupar amb la normalitat prevista. Durant aquests primers dies de mes es van realitzar actes i
activitats prou rellevants i multitudinàries com les detallades en les primeres planes d’aquest butlletí i que,
a dia d’avui, no es podrien dur a terme davant les restriccions decretades.
Amb l’ajornament de bona part de l’activitat municipal, el confinament de la gent a les seves cases, el
tancament de l’Escola i la Llar d’Infants i les mesures establertes arreu de l’Estat, Torres de Segre es va veure
i es veu, encara avui, aturat temporalment com la resta de les poblacions. Els tallers, les tendes, els bars i
establiments diversos van haver de tancar amb el greuge econòmic que això implica. Només es permet sortir
a alguns veïns i veïnes que treballen en serveis bàsics o als pagesos per tenir cura del camp, en un moment
cabdal davant l’inici immediat d’una nova collita que sembla que patirà també els efectes d’aquesta crisi.
Davant d’aquesta situació d’alarma i d’alerta sanitària,
l’Ajuntament va adoptar una sèrie de mesures importants per
cuidar, protegir i entretenir als seus vilatans i vilatanes.
Des del primer dia, l’equip de la brigada municipal i personal
de l’Ajuntament, està duent a terme treballs de neteja i
desinfecció dels equipaments municipals, carrers, illes de
contenidors i espais diversos del poble. Aquestes accions de
desinfecció s’estan duent a terme amb motxilles manuals de
fumigació i el tractor amb la cisterna de l’Ajuntament tot
aplicant un producte innocu per a les persones i respectuós
amb el medi ambient. Unes actuacions reforçades, a final de
mes, amb una sulfatada general que van fer pagesos voluntaris
torressencs durant la nit, als que volem agrair la seva labor.
Els dos agents de Policia Municipal, la Pilar i el Jordi, també
estan fent diferents tasques importants aquests dies, entre
altres, controlant la circulació de vehicles dins el poble,
repartint les màscares solidàries entre el veïnat o les targetes
moneder a les cases dels menors beneficiaris d’ajuts de
menjador. Una de les darreres tasques ha estat la de trucar a la
vintena de padrins i padrines que viuen sols al poble o tenen
la família fora per saber com estan i si necessiten assistència,
visitant el domicili quan és necessari. Una proposta de
l’Ajuntament per acompanyar a la gent gran durant el
confinament i que s’anirà fent mentre duri. En aquest cas,
també se’ls informa del servei de la Xarxa de Suport
coordinada per joves de la vila, per si requereixen ajuda en la
compra de productes de primera necessitat.
En darrer lloc, també s’han impulsat iniciatives encaminades a
entretenir i fer participar a la gent confinada a casa amb una
sèrie de reptes, unes preguntes en forma de trivial referents a Torres i els trenta minuts de música que cada
tarda es pot escoltar per la megafonia per alegrar a la nostra gent en aquests moments prou difícils.
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La declaració d’estat d’alarma a tot Espanya del passat dissabte 14 de març per part del Govern Espanyol,
a causa de la greu crisi de la pandèmia del Coronavirus, ens obliga a confinar-nos a les nostres cases sense
poder sortir, excepte per motius de primera necessitat. Una situació històrica, mai viscuda per la població
en general. És per aquest motiu que volem dedicar aquestes properes planes a oferir un espai de veu de
diferents torressencs i torressenques, de generacions diverses, per conèixer el seu parer sobre tot plegat.

JÚLIA GRAMUN I FONDEVILA

Estudiant 3r de Primària

8 anys
Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“És una situació preocupant perquè només es parla del
Coronavirus i el que diuen a les notícies és que si no vigilem ens
podem infectar fàcilment, que et fiques molt malalt i, fins i tot, els
padrins poden morir. Això em fa por, tinc por que aquest virus
afecti a algun familiar o algú del poble. És una situació difícil
perquè nosaltres estem tancats a casa sense poder anar a l’Escola
ni els pares a treballar i els metges no tenen descans”.
Com passeu l’estona confinats dins de casa?
“Nosaltres ens hem fet un horari per seguir cada dia. Al matí ens
aixequem, ens vestim, esmorzem i fem el llit. Després, mentre la
mare treballa a l’ordenador, la meva germana i jo fem deures,
fitxes i estudiem fins a l’hora de dinar. Després de dinar, ajudem a
la mare a recollir i fer les feines de casa i llavors tenim 30 minuts de ‘tablet’ i de televisió. A les tardes fem
activitats, jocs o manualitats. També ens entretenim fent classes de karate que ens envia el nostre professor.
I ens diverteix molt fer els reptes del CAU i de l’Ajuntament!”.

GUILLEM COMPANYS I MOLINS

Estudiant 5è de Primària

10 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Veig una situació preocupant i trista. Per això, crec que hem de fer
cas a les normes i als consells que ens donen els nostres governants
i les autoritats sanitàries. Si no ho fem i no respectem les normes,
com pensem que passarà aquesta pandèmia?, com ho farem els
nens i nenes per tornar a les escoles i als parcs?...
Hem de ser pacients i responsables i tot tornarà a la normalitat. Ara
és molt dur i difícil i per això cal quedar-nos a casa”.
Com passeu l’estona confinats dins de casa?
“Hi ha cops que s’aguanta bé, d’altres una mica avorrits. Hem fet
una mica d’horari que intentem seguir:
Al matí, anem amb la meva germana a fer esport al magatzem, fem
feines domèstiques per ajudar entre tots, en família, i faig deures.
A la tarda, llegeixo una estona que sempre va bé, faig vídeo-trucades amb els meus amics per poder xerrar
amb ells un moment, faig totes les activitats que ens proposen del CAU i juguem a jocs amb el mòbil, etc.
Un dia a la setmana faig classe de guitarra per videoconferència i ara també ho faig amb les d’anglès
extraescolar. Els caps de setmana mirem una pel·lícula en família i fem palometes, com si anéssim al cine!”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
ARIADNA PANADÉS I PALAU

Estudiant 4t d’ESO

15 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“És una situació una mica complicada, ja que és un moment
que mai ens havíem trobat. Segons el meu punt de vista trobo
que s'hagués hagut d’actuar abans i no haver esperat tant
temps per a ficar-hi un remei. Tot i que és una situació difícil,
hem de saber que tots hem de fer cas al personal sanitari i
quedar-nos a casa i sortir només per coses imprescindibles”.
Com passeu l’estona confinats dins de casa?
“Bé, com ja sabeu els adolescents som una mica inquiets i
sempre hem d’estar fent coses per a no avorrir-nos. Durant el
confinament el que jo faig per casa és fer els deures, ja que a
l'Institut ens manen feina diàriament i també aprofito aquests
dies per ajudar una mica a la mare en les feines quotidianes
com ara cuinar, netejar, entre altres. Tot i això, el que més m’agrada és aprofitar aquests dies per estar amb
la nostra família i jugar plegats a jocs de taula.
Opino que tot i que el confinament pot arribar a ser pesat i avorrit li hem de trobar la part positiva i aprofitar
per a fer activitats amb els nostres pares i germans i així fer que sigui més engrescador”.

PAU FLORENSA I MESALLES

Estudiant 1r Batxillerat

17 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Difícil, aquesta situació en la qual ens trobem en aquests
moments crec que està resultant difícil i una experiència nova
per a tots i totes ja que això del confinament és molt
complicat. El fet de no poder sortir, no poder veure als meus
amics, sort de les xarxes socials amb les que ens mantenim en
contacte, o tanmateix no anar a l’Institut, realment mai havia
pensat que no anar a l’Institut se’m faria tan pesat.
Però espero que ben aviat tot pugui tornar a la normalitat i ens
en sortim tots bé”.
Com passeu l’estona confinats dins de casa?
“Doncs realment ja m’hi estic acostumant al confinament, tot
i que és molt dur, ja que m’ha canviat totalment la rutina.
Primerament al matí, ja m’aixeco tard, ja que no tenim classes, faig feina d’estudi, m’informo mirant les
notícies de com evoluciona i ajudo una mica a la feina de casa.
Per la tarda, la dedico més a fer activitats com ara jugar a la Play, fer exercici, mirar sèries i alguna tarda
puntual també trec a passejar el gos que tinc afillat”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
SANDRA OLIVERA I GRÀCIA

Grau en estudis hispànics

30 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Crec que tot el que està passant és molt més greu del que
pensem i, segurament, no es podrà controlar fins que es
prenguin més mesures.
Penso que s'hauria de parar tot menys els serveis relacionats
amb l'alimentació i la sanitat, per preservar la seguretat de
tots i garantir l'atenció hospitalària que tots podem
necessitar”.
Com passeu l’estona confinats dins de casa?
“Intentem establir una rutina per a que la nena no noti tant el
canvi. Fem alguns jocs creatius que ens han proposat des de
la Llar d'infants així com d'altres que trobem per internet. Tot
combinat amb estones de joc lliure o televisió i mòbil per a
poder fer altres tasques de casa o simplement desconnectar.
Cada dia sortim a jugar amb les gosses i a regar les flors, per a prendre l'aire i carregar piles ja que sembla
que això va per llarg...”.

JOAN CASES I CUELLO

Pagès en actiu

43 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Doncs amb molta preocupació i por a la vegada perquè la
situació que estem vivint és i serà prou complicada per a
tothom.
També amb incertesa perquè no sabem com acabarà i de
quina manera ens pots perjudicar en general.
Dins el meu sector, que és la pagesia, estic ara mateix bastant
amoïnat. Un dels principals motius és que aviat he de
començar la campanya i, ara mateix, no sé que passarà amb
els treballadors que han de venir de fora”.
Com passeu l’estona confinats dins de casa?
“Jo encara surto de casa perquè he de fer feina al camp i això
encara m’ajuda a distreure’m. En canvi, la meva família estan
ja una mica cansats i avorrits d’estar a casa tot el dia tancats.
Quan arribo a casa el primer que faig és posar-me a jugar amb
els meus dos fills i fer alguna activitat com, per exemple, manualitats perquè ens distraiem tots junts i les
hores ens passen més ràpides.
Desitjo que tot això s’acabi el més aviat possible i que ben aviat puguem retornar a la normalitat”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
EMILIA OSORIO I DURAN

Jubilada

76 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Una situació lamentable que ens afectarà a tots i totes d’una
manera o d’una altra.
Malgrat tot, hem de ser positius, respectar-nos i aprendre de
tot plegat. Potser aquest temps que ens està robant, ens l’està
regalant perquè respirem, estimem i valorem molt més allò
que tenim”.
Com passeu l’estona confinats dins de casa?
“A casa sempre hi ha feina a fer... les tasques de la llar del dia
a dia, em dedico molt al jardí i a cuidar les plantes, llegeixo
revistes, faig ganxet i segueixo l’actualitat per la televisió.
Aquests dies, mitjançant vídeo-trucada, em comunico amb els
meus fills i nets”.

PERE FUERTES I SALUD

Pagès jubilat

89 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Doncs això ha estat una cosa que ni jo ni ningú dels que he
pogut parlar aquests dies ens podíem esperar i mira que n’he
passat de molt fresques, però com aquesta cap.
Tot i això, veig la situació amb optimisme, convençut que ens
en sortirem i que podrem tornar a sortir al carrer ben aviat. Jo
sempre he estat una persona optimista i comunicativa.
L’esperança és l’últim que s’ha de perdre.
Espero ben aviat poder sortir de casa i anar a fer la tertulieta
al cafè, fer petar la xerrada amb el ‘tupiné’ i llegir el diari”.
Com passeu l’estona confinats dins de casa?
“Doncs em passo part del temps llegint, llegir sempre m’ha
agradat molt. Quan treballava no tenia pas massa estones per
fer-ho, però ara sí. A més a més, des de que m’han operat de
les cataractes encara hi veig més que quan tenia 50 anys. A casa nostra sempre hi ha hagut molts llibres i,
fins i tot, a l’època del Franco no em faltaven llibres escrits en català. El meu fill Jordi, fins i tot, m’ha ensenyat
a llegir amb la ‘tablet’ i la veritat es que m’hi trobo força còmode”.
Els vuit veïns i veïnes entrevistats coincideixen en destacar l’actual situació que estem vivint, com un fet
inimaginable, i més en l’època que estem on el saber i la tecnologia ens permeten fer quelcom gairebé
impossible. Tots i totes són conscients que estem davant d’un fet greu i que cal fer l’esforç conjunt de quedarse a casa tot seguint les consignes dels experts. Només així ens en sortirem, mentrestant gaudim del temps
que habitualment tant ens mancava i fem-ho amb optimisme i, sobretot, salut.
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MALS TEMPS ... TEMPS DE SOLIDARITAT!

Mascaretes i bates solidàries

Després d’una setmana de confinament i d’una infructuosa recerca de mascaretes. L’Ajuntament va creure
necessari fer alguna cosa per a protegir al nostre poble i també per ajudar al personal sanitari de Lleida.
Aquest últim havia fet una crida demanant col·laboració
davant la mancança de material necessari per fer front al
Coronavirus. A tal efecte, el divendres 20 de març,
l’Ajuntament promovia la creació d’un grup de WhatsApp
de gent que cosís mascaretes de roba, de forma
voluntària, i pogués ajudar en d’altres tasques, com la
recollida de material o, fins i tot més tard, la confecció de
bates sanitàries de plàstic. Es va passar també una circular
per les cases informant a la població d’aquesta iniciativa.
En poques hores el grup ja el formaven una vuitantena de
membres totalment disposades a donar el seu cop de mà.
Després d’una setmana de la seva creació, el grup havia
fabricat unes 750 mascaretes i 135 bates sanitàries.
Aquest material va ser recollit en tres remeses diferents. A
l’hora de repartir les mascaretes es va donar prioritat a la
gent de Torres que les necessités, tenint en compte que de
cada remesa, una part determinada havia de fer-se arribar
als sanitaris que ho necessitessin. Així dons, es van fer tres
repartiments al poble. Al matí s’havia de trucar a
l’Ajuntament i durant la tarda els dos agents de la Policia
municipal dipositava a les bústies un ‘kit de mascareta i
guants’, material degudament desinfectat.
La resta de material ha estat repartit entre centres
hospitalaris de Lleida com el Centre Universitari ARNAU DE VILANOVA o l’Hospital SANTA MARIA de Lleida
així com entre professionals d’altres centres que n’estaven mancats com la Fundació ASPROS o EDUVIC.
Per tal de gestionar millor part del material que també es fa en d’altres pobles, es va crear un grup de
voluntaris del Segrià al qual Torres de Segre també hi forma part.
Val a dir que els professionals sanitaris que estan en contacte directe amb pacients han de portar
mascaretes amb grau de protecció FPP3, però les ‘mascaretes casolanes’ es poden utilitzar en altres àmbits
de la sanitat, malalts en espera o personal de neteja.
L’Ajuntament ha tingut molt en compte el fet d’informar a tothom que
les ‘mascaretes casolanes’ no eviten el contagi, però sí que són útils com
a primera barrera de protecció. El contagi cal evitar-lo seguint, fil pel
randa, les mesures dictades pel Departament de Sanitat.
Volem donar les gràcies a alguns comerços del poble que junt amb
l’Ajuntament han donat gran part del material necessari. Agrair també
les trucades de moltes veïnes oferint roba de cotó per a confeccionar les
mascaretes. Tot i que de ben segur s’haurà de continuar confeccionant
material... volem destacar la gran labor que han fet els voluntaris i les
voluntàries de l’esmentat grup. Han treballat de forma exemplar
fabricant mascaretes i bates per a les persones que ho necessitaven. A tots ells i elles, moltíssimes gràcies!.

Torres de Segre és un poble solidari, orgull de poble!
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MISSATGE DE L’ALCALDE AL VEÏNAT DE TORRES DE SEGRE
Veïns i veïnes de Torres de Segre, com bé sabeu
ens trobem davant d’una situació excepcional, un
període d’Estat d’Alarma decretat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya i pel Gobierno de España.
Vivim una situació especial, en confinament total a les
nostres llars, en principi, fins al dia 9 d’abril per mirar
d’erradicar aquest maleït virus. És per aquest motiu que
hem d’estar el màxim de temps possible a casa i només
sortir si realment és necessari. Aquest confinament
només ens permet sortir per a comprar productes de
primera necessitat i per anar a treballar aquells que ho
fan en els sectors considerats imprescindibles.
Des de l’Ajuntament vetllem per a la seguretat dels
torressencs i de les torressenques, fent complir les
indicacions rebudes des de Protecció Civil, per això, us
recordo que també està prohibit anar a passejar pels
camins i pels camps del terme, així ens ho han
comunicat els Mossos d’Esquadra, que realitzen
Telèfon d’alcaldia 722 616 168
controls per la seguretat de tothom.
(Joan Carles Miró i Puigvecino)
Ara és l'hora de quedar-nos a casa i donar les gràcies als
comerços, als centres sanitaris, a les farmàcies, als agents municipals, a tot l’equip de treballadors i
treballadores de l’Ajuntament, tant qui teletreballa com qui neteja i desinfecta la vila, una activitat que fa
que el Consistori no s’aturi, al grup de voluntariat solidari que confecciona mascaretes i bates per a qui més
ho necessita i per la gent del poble i, com no, a tot el grup de joves que ajuda, especialment, a la nostra gent
gran. Entre ells i elles i altres que desenvolupen tasques imprescindibles, ens estem ajudant a afrontar de la
millor manera possible aquest gran repte que tenim davant nostre.
És cert que encara queden bastants dies de confinament, però sabem que cada dia que passa és un menys
per a guanyar la partida a aquest virus.
Com alcalde de Torres de Segre us demano que seguiu fent cas de les recomanacions indicades per les
autoritats i continueu sent responsables. Quedem-nos a casa! #TorresDeSegreACasa

Vídeo regidors Ajuntament

A Torres et cuidem, queda’t a casa
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ACTUACIONS DIVERSES A L’ESCOLA CARRASSUMADA
Durant els primers dies de març, els membres de la brigada
municipal van efectuar diverses actuacions de manteniment i de
millora a les instal·lacions de l’Escola Carrassumada amb el propòsit
de garantir un espai d’aprenentatge el més equipat i adequat
possible a les necessitats educatives dels nens i nenes.
D’entre les tasques que es van realitzar podem destacar:
✓ Pintada d’una part del mur de l’espai de l’esbarjo amb pintura
blanca perquè pares, mares i alumnat puguin fer un mural
conjunt en els propers dies.
✓ Col·locació de pneumàtics semi enterrats, en un espai del pati,
per a fer una estructura de joc per als més menuts.
Posteriorment, les rodes es pintaran de colors vius i es
decoraran per aconseguir que aquest punt de joc sigui molt més
agradable i amè.
✓ Poliment i neteja del terra del menjador escolar. Es va actuar
fent una neteja força acurada de bona part de la sala que acull,
habitualment, el menjador escolar. En concret es va netejar i
polir tota la superfície d’aquest espai aprofitant l’avinentesa
per desinfectar-la i deixar-la en les millor condicions.
✓ Substitució de dos embornals rovellats del lavabo de la cuina i
d’un petit espai del mateix centre escolar.
✓ Eliminació de la il·luminació obsoleta del passadís de l’entrada
al recinte, tapant les obertures amb formigó i eliminant el
cablejat elèctric. Aquestes llums del terra feia temps que no
funcionaven
correctament
i
generaven
problemes
d’estancament de l’aigua que filtrava quan plovia amb el perill
que això suposava.

REPARACIONS DE DIFERENTS FUITES D’AIGUA DETECTADES
L’equip de la brigada municipal va haver de reparar
unes fuites d’aigua que van aparèixer en diferents
punts. Després de l’avís de la pèrdua d’aigua, es van
dur a terme les actuacions de reparació de la part
malmesa per garantir el subministrament i evitar el
malbaratament d’aigua potable.
En concret, es van resoldre unes avaries situades al
carrer Vall i dues més ubicades al Polígon Panamà
i en una urbanització d’Utxesa.
Es va aprofitar l’obra per deixar la preinstal·lació
feta per als futurs comptadors d’aigua.
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NETEJA A FONS DESPRÉS DE LA RÚA DEL CARNESTOLTES I DE LES MALES HERBES DEL POBLE
Un any més, l’Ajuntament va dur a terme una neteja
a fons dels diferents carrers del poble amb l’equip de
la brigada municipal i la contractació del servei
d’una màquina de neteja per actuar unes hores
després de la celebració del carnaval al nostre poble
amb la finalitat de deixar-ho net i en les condicions
que pertoquen després de la gran celebració viscuda
a Torres de Segre el passat dissabte 7 de març. El fort
vent que va fer el mateix dia de la rua va causar el
desplaçament de diferent material dels vestits i de les carrosses participants així com del confeti que es tirà
durant la festa. Aquest fenomen meteorològic, que s’allargà fins a l’endemà, no va permetre l’actuació
immediata de l’equip de neteja que va haver d’esperar-se fins passades unes hores per iniciar la rentada.
Es va aprofitar l’esmentada actuació per netejar diversos espais de la vila, en especial els de més afluència
de gent tals com la Plaça Catalunya o el Parc Infantil, ubicat al Passeig del Segre, entre altres.
A més a més, els dies posteriors, equipats amb les corresponents mascaretes i guants, l’equip de la brigada
municipal es van dedicar a netejar les males herbes de diferents indrets del poble tot retirant també
fullaraca i herba seca acumulada en vorals i racons diversos.

PINTADA DE LES LÍNIES DE LA PISTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
L’activitat esportiva habitual del
pavelló poliesportiu municipal es
va veure aturada de cop a causa de
l’aplicació de l’Estat d’alarma que
va obligar a suspendre, fins a nou
avís, tots els entrenaments i els
partits, des del divendres 13 de
març en endavant. Davant d’aquesta situació, es va aprofitar l’aturada per dur a terme un seguit d’actuacions
que, habitualment, es feien a principis de juny quan les competicions i les activitats finalitzaven. A part de les
tasques de neteja general i de desinfecció dels vestuaris i dels sanitaris, es van pintar les línies de la pista
que delimiten els diferents terrenys de joc i que estaven desgastades.

ACTUACIONS AL CARRER VALL D’ARAN
Aquest passat mes, també es va fer
una doble actuació al carrer Vall
d’Aran. Per un costat, es van retirar
els pals de fusta que ocupaven part
del que hauria de ser vorera i que
aguantaven la línia elèctrica de les
diferents cases per a poder-la
col·locar per les façanes dels mateixos habitatges amb els respectius fanals aconseguint, d’aquesta manera,
una instal·lació més neta i ordenada. Una altra actuació que es va dur a terme al mateix carrer fou la connexió
de la claveguera d’una casa al tub general de clavegueram del carrer ja que, al seu moment, s’havia connectat
malament a un tub sense sortida, motiu pel qual presentava problemes.
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MESURES D’ESTALVI EN LA FACTURA DE LA LLUM I SUSPENCIÓ INDEFINIDA QUOTA LLAR INFANTS
L’actual conjuntura que ens ha obligat a confinar-nos a casa, si més no a
la gran majoria, tancant empreses i negocis diversos no elementals per
reduir al màxim el contagi del Covid-19, ha suposat i suposa per molts
veïns i veïnes una complicada situació econòmica tant pels que són
autònoms com pels que s’han vist de cop a l’atur o en un ERTE laboral.
Una mesura sense precedents que afecta a tota la població i que, sens
dubte, costarà revertir-la en el temps quan tot això hagi passat.
Atesa aquesta situació i amb la voluntat d’ajudar econòmicament
tant a les famílies com a les indústries que es subministra energia, a
proposta de l’actual Grup de Govern, els membres del Consell
d’Administració de TORRES ENERGIA, SL van acordar, per unanimitat, l’aplicació de les següents mesures:
✓ Aplicar un 25% de descompte a les properes factures de llum de MARÇ i ABRIL (En cas d’allargar-se
la situació actual, es determinarà quin descompte s’aplicarà als mesos posteriors).

✓ A empreses, autònoms o industries, es permetrà la reducció de potencia durant la situació actual
(la mateixa empresa realitzarà únicament el cobrament de la potència utilitzada, en lloc de la contractada).

✓ Facilitar el pagament fraccionat de les factures de subministrament elèctric que totes les
persones que ho necessitin. (En cas de fraccionament del rebut, no s’aplicarà cap recàrrec ni penalització).
✓ Si la situació s’allarga (Maig, Juny) es decidirà quin % de descompte s’aplica en aquells períodes.
Per una altra banda, el Grup de Govern de l’Ajuntament va decidir
també la suspensió indefinida, fins a nova ordre, de la quota dels alumnes
de la Llar d’Infants Carrassumada. Una mesura que s’aplicarà a partir de
MARÇ en endavant i fins que es pugui tornar a restablir el servei de
guarderia, per tant no es cobraran les dues primeres setmanes de març tot
i que la Llar d’Infants va estar oberta i va funcionar amb normalitat.
Unes mesures socials que creiem que són necessàries en temps complicats
i que es valoraran, en endavant, segons evolucioni l’actual situació.
Per la seva part, la Diputació de Lleida també va dictaminar un paquet de mesures per ajudar als ajuntaments
per fer front a les despeses corrents que ocasionin les actuacions contra la propagació del Covid-19 així com
allargar fins al 21 de maig el termini per tal que la ciutadania pagui en període voluntari l’impost de vehicles
dels municipis que el tenen delegat a l’Organisme de Recaptació.

CONTRACTACIÓ D’UN AGENT DE POLICIA MUNICIPAL DAVANT LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA
Atesa la situació d’emergència derivada de la pandèmia del
Covid-19 i la declaració d’Estat d’alarma, tenint en compte les
decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d’actuació del
PROCICAT, que comporten el confinament majoritari de la
població i per tal de reforçar les funcions de vigilància municipal,
l’Ajuntament va nomenar al senyor Jordi Extremera i Solana com
a vigilant municipal funcionari interí per a cobrir, de manera
temporal, les esmentades necessitats extraordinàries.
D’aquesta manera es complementarà el servei que ja feia la Pilar ampliant la franja de vigilància que anirà
de les 7:00 fins a les 21:00 h. de la nit en dos torns de guàrdia, un de matí – migdia i l’altre de migdia – nit.
Els dos agents municipals resten a disposició del ciutadà amb el telèfon de contacte 696 982 734.
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LA FOTOGRAFIA DEL MES

Exemplar adult de Llangardaix verd o ocel·lat (timon lepidus), una espècie pròpia del sud-est
d’Europa que pot arribar als 70 cm de longitud total. És de color verd o bru, amb ocels blaus
als costats del cos. Es tracta d’un mascle de bona presència fotografiat a ‘les cadolles’ (Utxesa)
durant les hores d’escalfor del Sol, moment idoni per sortir del seu cau a la recerca de la
temperatura vital, com a bon rèptil que és.
Josep M. Prada

Característiques de la fotografia
DIAFRAGMA: 8
FOCAL: 250
EXPO:
2500
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Classificacions i resultats esportius dels nostres equips
CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE (Equip Amateur)
Jornada 22 (01-03-2020)
SANT GUIM
3-0
C.E. TORRES
NO PRESENTAT
C.F. “A”
Jornada 23 (08-03-2020)
RIBERA
C.E. TORRES
3 - 0 D’ONDARA F.C.
Jornada 24 (15-03-2020)
MIRALCAMP
C.E. TORRES
AJORNAT
C.F. “A”
Jornada 25 (21-03-2020)
ASSOCIACIÓN
C.E. TORRES
AJORNAT
FOTBAL LES
Golejadors

CLASSIFICACIÓ (Categoria 4ª divisió catalana - Grup 21)

Proper partit – Jornada 26
A causa de la situació actual i l’aturada
general en totes les competicions fins a
nou avís, queda pendent saber quines
seran les noves dates de partits i
l’esdevenir de la mateixa competició.

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE (Equip Veterà)
Jornada 18 (01-03-2020)
VETERANS
C.E. VETERANS
1-1
C.F. PARDINYES
TORRES
Jornada 19 (08-03-2020)
C.E. VETERANS
VETERANS
6 - 2 U.E. GARDENY
TORRES
Jornada 20 (15-03-2020)
VETERANS C.F.
C.E. VETERANS
BELLPUIG
TORRES
AJORNAT
Jornada 21 (22-03-2020)
C.E. VETERANS
VETERANS C.F.
TORRES
LINYOLA
AJORNAT
Jornada 22 (29-03-2020)
VETERANS
C.E. VETERANS
MOLLERUSSA
TORRES
AJORNAT
Golejadors

CLASSIFICACIÓ (Torneig Telègrafs – 2ª Divisió)

Proper partit – Jornada 23
A causa de la situació actual i l’aturada
general en totes les competicions fins a
nou avís, queda pendent saber quines
seran les noves dates de partits i
l’esdevenir de la mateixa competició.
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CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA TORRES DE SEGRE (Equip Juvenil)
Jornada 14 (07-03-2020)
C.A.T.JUVENIL

AJORNAT

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

AGRAMUNT ‘A’

Jornada 15 (14-03-2020)
ANGLESOLA ‘A’

AJORNAT

C.A.T.JUVENIL

Jornada 16 (21-03-2020)
C.A.T.JUVENIL

AJORNAT

E.F. LLEIDA ‘A’

Jornada 17 (28-03-2020)
C.A.T.JUVENIL

AJORNAT

ANGLESOLA ‘A’

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE (Equip Cadet)
Jornada 15 (14-03-2020)
MARISTES ‘B’

-

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

C.A.T. CADET

AJORNAT

Jornada 16 (21-03-2020)
C.A.T. CADET

-

ALCOLETGE ‘B’

AJORNAT

Jornada 17 (28-03-2020)
F.S. MAIALS ‘A’

-

C.A.T. CADET

AJORNAT

CLUB ATLÈTIC FUTBOL SALA BASE TORRES DE SEGRE (Equip Aleví)
Jornada 16 (07-03-2020)
C.A.T. ALEVÍ

2-7

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

MARISTES “C”

Jornada 17 (14-03-2020)
P. ALQASR ‘B’

AJORNAT

C.A.T. ALEVÍ

Jornada 18 (21-03-2020)
C.A.T. ALEVÍ

-

F.S. MAIALS ‘A’

AJORNAT

Jornada 19 (28-03-2020)
BALAGUER V. ‘C’

-

C.A.T. ALEVÍ

AJORNAT

Jornada 11 (01-03-2020)
C.AT.BITLLES
C.Bitlles
332 - 258
TORRES
ALCARRÀS
Jornada 12 (08-03-2020)
C.Bitlles
ALBATÀRREC

457 - 470

C.AT.BITLLES
TORRES

Jornada 13 (15-03-2020)
C.AT.BITLLES
TORRES

AJORNAT

C.Bitlles
MONTOLIU

Jornada 14 (22-03-2020)
C.Bitlles
AITONA

AJORNAT

C.AT.BITLLES
TORRES

CLASSIFICACIÓ (Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes)
PJ

PG

PE

PP

Punts

FRAGA

Equips

9

9

0

0

18

ALMACELLES

11

7

0

4

14

TORRES DE SEGRE

11

7

0

4

14

MONTOLIU

10

6

1

3

13

ALCARRÀS

12

5

0

7

10

ROSSELLÓ C.B.

10

3

0

7

6

ALBATÀRREC

11

2

1

8

5

AITONA

8

1

0

7

2

PJ = Partits Jugats

PG = Partits Guanyats

PE = Partits Empatats

PP = Partits Perduts
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Enginyer Tècnic Agrícola, President Coral La Lira i
President dels Amics Mare de Déu de Carrassumada

“Els temps de crisi també solen ser temps d’oportunitats”
Raül, jo sempre et recordo implicat i fent coses
pel poble.
Sí, des dels 10 anys que he col·laborat amb el poble
fent coses sempre de manera desinteressada: teatre,
cant coral, coplilles, grup Folk, corneta de la Banda,
escala en Hi-Fi, presentador d’actes, organitzador del
25è aniversari del Pubillatge i de la Banda i
Majorettes, vaig formar part durant 10 anys de
l’organització “La cultural” de la que guardo molt bon
record i he estat dues vegades regidor de
l’Ajuntament. Actualment, soc President de la Coral
‘La Lira’ i dels Amics de la Mare de Déu de
Carrassumada.
Quant temps fa que ets President de la Coral?
Fa poc em van tornar a renovar en el càrrec, acabo
d’encetar la meva tercera etapa com a President,
això vol dir que ja porto 9 anys. De jovenet vaig estarhi com a cantaire (1982 - 1994) i ja em van elegir
tresorer i arxivador de partitures. Al treballar a fora
vaig tenir que deixar-ho. Fa deu anys que hi he tornat,
des de que tinc el negoci a Torres. Estic molt content
perquè he pogut aportar un bon ambient dins de la
Coral. Hem organitzat moltes sortides, hem cantat a
Andorra i a la Sagrada Família de Barcelona, entre
altres, i participat en aplecs corals. L’any passat vam
organitzar el 90è aniversari (1929 - 2019), des d’aquí

Va néixer el 3 de març del 1967. Fill de
Marlene i Xavier (difunt des de 2001).
Té un germà, l’Osvald, casat amb la
Montse, que li han donat una fillola,
l’Anna, i una neboda, la Neus.
Enginyer Tècnic Agrícola per la UDL. Ha
treballat com a Gerent i Director Tècnic
de diferents cooperatives. Cap de
Recursos Humans i Director Financer de
les ambulàncies de la província de Lleida.
Propietari i Gerent, junt amb el seu
germà, de l’empresa Osvald Ferreteria SL.
Aficionat al col·leccionisme, en especial
als segells i les monedes.

vull agrair a tot els cantaires que hi participaren, va
tenir molt èxit. Ara estàvem preparant un concert amb
cançons noves. Si el ‘Coronavirus’ ens deixa... el farem
a finals de maig.
Projectes de futur per la Coral ‘La Lira’?
Ens agradaria que gent jove s’engresqués en el
projecte de la Coral.
En aquests moments estem cantant cançons
conegudes que t’animen i t’emocionen quan les
cantes. Hi ha molt bon ambient i un director entregat.
I com a President dels ‘Amics de la Mare de Déu
de Carrassumada’, què me’n dius?
L’any 2015, mossèn Xavier Batiste, del que guardo un
gran record, em va convèncer per formar part d’una
Junta, estava molt preocupat pel deute pendent.
Al igual que jo, amb altres persones vam crear un
equip de treball que va ser ratificat per una Assemblea
General i va néixer una nova Junta. Aquesta em va triar
a mi com a President. Gràcies a una bona organització,
entesa i ganes de treballar, el primer any vam eixugar
el deute i vam donar una nova empenta a l’Ermita.
Ens vam centrar també a mantenir i potenciar les
festes que s’hi feien i impulsar-ne de noves com
atansar el Nadal a l’Ermita de Carrassumada.
Com a projecte més imminent tenim el de la
construcció d’uns lavabos nous.
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Aquest any l’Ermita s’ha sumat a l’interés turístic
de la floració.
Aquest any hem obert les instal·lacions durant el matí
de tres diumenges consecutius coincidint amb la
floració. Calia donar a conèixer l’entorn, el mateix
turó i l’Ermita.
Ens hem adonat que molta gent no l’havia vist mai per
dins. Això ens ha fet creure que potser caldria
explotar més aquestes visites i que, fins i tot, l’Ermita
pogués estar oberta més dies durant l’any. Això sí, ens
caldrien més socis i sòcies... i més joves també.
Com t’ha afectat el ‘Coronavirus’ en les diferents
tasques?
A nivell de l’Ermita, de moment amb l’ajornament de
les Noces d’Or, previstes pel dissabte 18 d’abril.
Com a Coral, hem hagut de parar els assajos pel
Concert de Raïmat on hi havíem d’anar el proper
divendres 24 d’abril.
I a la ferreteria, hem hagut de tancar la botiga, amb la
reducció
d’ingressos
que
això
comporta.
Sortosament, vam fer una bona previsió de material i
hem pogut abastir a molta gent de Torres de Segre de
mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic. Això ens ha
donat molta satisfacció.
A nivell personal em produeix una gran tristor veure
els carrers buits. Per sort, gràcies al WhatsApp
mantenim el contacte amb humor, esperança i
resignació.

Any 1968. Celebració del 1r aniversari d’en Raül, junt amb el seu germà Osvald

Raül Esteve i Doladé
Un cop he finalitzat aquest escrit, em quedo amb
una sensació agredolça.
És el primer cop que he de fer una entrevista a
través del telèfon.
Aquest maleït virus no ens ha permès atansar-nos
però, malgrat les adversitats, escoltant persones
positives i entregades com en Raül, estic
convençuda que ens en sortirem!!
Pepita Ruestes i Piñol
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre
Any 1999. El primer viatge en solitari d’en Raül a Tenerife, un autèntic enamorat
de viatjar, de la música i del cant Coral, i seguidor número 1 de The Gospel Viu
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espai d’història local
L’ERMITA DE CARRASSUMADA I LA CASA ADJUNTA ES CONSTRUIREN ENTRE EL SEGLE XVI I XVIII
El turó, l’ermita i el fossat de Carrassumada són elements molt importants del nostre patrimoni i de la història
com a poble. Un indret màgic i misteriós ple de vida del que s’han fet una sèrie d’estudis degut a les importants
troballes aparegudes que designen que va estar habitat per diferents civilitzacions des d’almenys el segle II a.C.
Les properes edicions del ‘Sabies que...’ aniran recollint les diferents vessants lligades al nostre turó emblema.
En aquesta ocasió, detallarem part dels coneixements descoberts pel que fa als antecedents històrics del lloc.

Història del turó, l’ermita i el fossat
Un equip d'arqueòlegs de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) va descobrir restes d'un mur ibèric del segle II abans
de Crist, a la zona de l'ermita de Carrassumada. El mur ibèric estava molt deteriorat per l'erosió, ja que se suposa
que el poblat que hi habitava va ser abandonat al segle II abans de Crist. El paratge de Carrassumada va quedar
desert des d'aleshores fins a la construcció de l'ermita, iniciada al segle XVI.
Les excavacions que es van realitzar al seu moment, van aportar dades geomorfològiques de gran interès ja que
van permetre fer un estudi de l'evolució de l'erosió del jaciment al llarg dels segles. També van ajudar a constatar
que els seus efectes van ser molt importants, fins al punt de canviar la imatge del turó de Carrassumada.
El turó
La serra de Carrassumada marca el límit meridional del Pla de Lleida i senyala per llevant l’entrada al Baix Segre,
per tant esdevé un dels accidents geogràfics més destacats de la banda meridional de la comarca del Segrià.
Geomorfològicament correspon a una allargassada terrassa fluvial de més de cinc quilòmetres que manté una
lleugera inclinació est-oest, la qual cosa confirma que pertanyia a un primitiu curs del riu Set que, des de la
banda oriental, desguassava en el marge esquerre del Segre. Això explica que per sobre de les capes
geològiques característiques de la depressió nord-oriental de l’Ebre, formades per l’alternança de gresos i
margues d’època oligocènica, hi hagi una potent capa de graves quaternàries fortament encrostades en la seva
superfície i que han estat la causa de la formació del serrat actual.
L’ermita
L’ermita de la Mare de Déu de Carrassumada es troba, precisament, en l’extrem més occidental de la serra del
mateix nom. L’origen cultual correspon a l’extens fenomen de les marededeus trobades que vincula l’indret a la
conquesta cristiana esdevinguda a partir de la segona meitat del segle XII. La construcció actual presenta dues
grans edificacions; a l’est el gran volum de la casa de l’ermità que correspondria al segle XVII i adossat per l’oest
el temple de la verge, bastit en el segle XVIII a partir d’una primera capelleta que es conserva com a presbiteri,
la qual dataria del segle XVI. L’accés es fa principalment per la banda meridional, on s’ha refet després de la
Guerra el camí del calvari que culmina davant de l’ermita, al costat est del gran tall per on passen els camins que
arriben al cim i que afecta la part de dalt on es trobà el fossat.
El Fossat
L’excavació del farciment del fossat de Carrassumada va permetre deduir que la seva construcció es va fer,
probablement, en plena edat del ferro o, si més no, abans de la plenitud del món ibèric. La defensa estaria en
ple ús durant tota aquesta etapa, però cap al final s’observa que es modifica el projecte original en allò que
implica la fondària, per tal d’aconseguir una millor estabilitat en els marges de graves encrostades que potser al
llarg dels segles s’haurien degradat, sobretot per l’erosió de les capes toves de les roques que hi ha per sota.
Amb la romanització el fossat va començar a omplir-se i el procés va acabar amb el canvi d’era, quan el poblat
va ser abandonat. El fet de trobar un moment d’ocupació al bell mig de la defensa excavada, quan era en procés
Informació: Revista d’Arqueologia de Ponent Nº21 2011, pàgines 129 – 140; Joan R. González i Josep Medina
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de farciment, permet pensar que primer es produiria la supressió de l’element defensiu i després
l’abandonament progressiu dels seus habitants. A partir de l’època imperial, Carrassumada va estar
completament abandonada i el fossat no era més que una petita depressió que recordaria la seva existència.
La novetat més destacada en la defensa de Carrassumada és l’aparició d’una escarpa ciclòpia, feta de grans
carreus pertanyents a la capa superficial de les graves, i que es connecta amb una estructura turriforme que
complementaria la defensa per la banda sud-oest i que sense cap dubte relacionaríem amb l’accés al poblat.
Aquesta és una de les qüestions a resoldre, solament la total excavació del fossat permetria saber com se
superava la defensa per tal d’accedir al poblat. Podem pensar també que aquest tall artificial era a la vegada el
pas obligat per accedir-hi.
Figura 1
Planimetria de l’àrea on hi
hauria el poblat ibèric, en part
cobert per l’ermitatge de
Carrassumada.
En l’extrem de la serra del
mateix nom, s’aprecia el
fossat a l’est amb la moderna
contraescarpa de la carretera
actual i la part meridional
excavada amb els fonaments
en negre de l’estructura
turriforme.
Foto aèria del conjunt des del nord-est (Fotografia de J.L. Rodríguez. Servei d’Audiovisuals de l’IEI)

EL FOSSAT
L’excavació de la meitat sud del fossat fou realitzada pel Servei d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, entre
els anys 1999 i 2001, mitjançant un tall transversal de dos metres d’ample, que s’efectuà manualment. Un cop
determinada la potència i les característiques de la defensa s’optà per continuar amb màquina el buidatge global dels
altres vuit metres de la banda meridional de l’estructura. Un cop descoberta la poderosa excavació artificial que
protegia el poblat ibèric s’estudià la possibilitat de deixar-la a la vista. S’estudiaren diverses propostes per tal
d’intentar consolidar les superfícies de l’obra trobada però les garanties de conservació no eren segures. Davant
aquesta dificultat de trobar una solució pràctica per al respectuós manteniment de les parets i del fons del fossat
descobert, juntament amb la manca de continuïtat pressupostària, fou més aconsellable tornar a colgar-lo, després
de posar un geotèxtil que el protegís i el separés clarament del nou farciment abocat fins a gairebé recuperar el nivell
anterior a l’excavació. Cal recordar, per tant, que la meitat septentrional roman intacta i esdevé una magnífica reserva
per a continuar l’excavació en el futur.
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Fotografia de Quim Estadella

Ajuntament Torres de Segre

Amb motiu de la situació d’Estat d’alarma decretat a tot
el país per risc de contagi per coronavirus Covid-19
queden suspesos o ajornats tots els actes públics
previstos en els propers dies dins les diferents regidories.
L’evolució, en endavant, de l’actual situació dictaminarà
l’opció de noves dates de celebració o, en els casos que no
sigui possible, l’anul·lació definitiva de l’activitat i/o
esdeveniment.

L’Agenda d’abril de 2020
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