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Evolució del Covid-19 durant l’abril arreu del món, de l’estat i Catalunya;
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Breu història de les pandèmies globals i afectació a Torres
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Fotografia Quim Estadella

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

Immersos en plena primavera, l’oratge de l’abril ha
estat el propi d’aquesta estació que es troba en un dels
seus punts de màxima intensitat. Ha estat l’abril més
plujós de tota la sèrie climàtica de l’Observatori Fabra
1914 – 2020. L’episodi de precipitacions que ha afavorit
aquesta efemèride inclou també els dos dies més
plujosos de la sèrie en un mes d’abril. A Torres, segons
dades de meteocat, s’han recollit 60,7 mm de pluja. Tot
plegat amb una temperatura mitjana lleugerament per
sobre de la climàtica. Una combinació que ha propiciat
l’esclat florístic i vegetal del paisatge més proper que
l’hem gaudit des de la finestra, confinats a casa, fins ben
bé final de mes.
Talment com la darrera quinzena de març, la pandèmia
de la Covid-19 i l’estat d’alarma decretat, ha marcat tota
l’actualitat d’abril al nostre municipi, ajornant les
diverses activitats i els actes previstos.
Un mercat en una ciutat xinesa. Un animal. Un home.
Un virus que muta i passa del primer al segon. I d’allí,
de Wuhan, s’expandeix a cada racó del planeta. Ja fa
uns dies d’aquell primer contagi pel coronavirus Covid19, el denominat pacient 0. Uns mesos en els que el
món ha quedat potes amunt, gairebé sense respostes,
davant d’una pandèmia que ha confinat a mig planeta
i infectat ja, segons dades oficials, a més de tres
milions de persones.
Gairebé dos mesos després de la declaració d’estat
d’alarma per part del Govern Espanyol, superat el
desconcert i la histèria inicial i una mica més habituats
a unes mesures preventives d’enorme abast social i
econòmic ens trobem en un cas encara latent que ens
ha deixat, ens deixa i ens deixarà pel record un seguit
d’imatges, reflexions, sentiments i experiències que es
convertiran, sens dubte, en una autèntica lliçó de vida.
Ara, iniciem el rumb cap a la ‘nova normalitat’. Serà per
fases, gradual, asimètrica i per províncies. El que està
clar, però, és que a diferència de fa unes setmanes,
l’horitzó es posa ara ja en el carril de sortida.
Edita: Ajuntament de Torres de Segre
Dipòsit legal: DL L 1725-2015
Redacció i maquetació: JOAN COMPANYS CABAU
Col·laboració: CHRISTIAN ARANDA CUBELES
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Contacte: revistaelpregonerdetorres2@gmail.com
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CONCURS LITERARI / SANT JORDI CONFINAT 2020
D’entre els esdeveniments que es solen dur a terme al llarg d’un abril qualsevol destaca,
per damunt de tot, la celebració de la festivitat de Sant Jordi, patró de Catalunya. La Diada
de Sant Jordi als Països Catalans és una festa que se celebra cada 23 d'abril amb el Llibre i
la Rosa com a símbols de la cultura i l'amor, en una jornada que reivindica també la cultura catalana.
Els efectes devastadors, inesperats i inimaginables de la Covid-19 han arrasat amb tot des de la nominació
de pandèmia i l’Estat d’Alarma. Els diferents actes i esdeveniments des de finals de març fins a dia d’avui
s’han anat ajornant i/o anul·lant de manera consecutiva fins a nou avís. Una situació inversemblant que
també ha obligat a suspendre la festivitat de Sant Jordi, amb l’impacte social i econòmic que suposava, però
establint de forma consensuada amb el sector de llibreters i floristes una data alternativa, el 23 de juliol, per
a poder celebrar-ho en plenes garanties al carrer, com sempre s’ha fet. D’aquesta manera, si la pandèmia
evoluciona favorablement, els carrers catalans s’ompliran, en ple estiu, de parades de roses i llibres.
Des de la regidoria de cultura de l’Ajuntament s’han preparat un seguit d’actes per a poder-los celebrar en
aquesta nova data, sempre hi quan la situació sanitària ho permeti. Un d’aquests, que no s’ha pogut fer, serà
la proclamació oficial dels premiats o premiades del I Premi Literari així com l’entrega del llibre recull de totes
les obres a tots els i les participants en aquest primer certamen al que li desitgem un llarg recorregut.
Tot i la nova data, arreu del país, es va fer una crida a la gent a celebrar Sant Jordi igualment des de casa amb
iniciatives diverses que van omplir d’imatges els noticiaris i les xarxes socials.
A Torres de Segre, l’Ajuntament també ha volgut sumar-se a la iniciativa plantejant
unes propostes on el protagonisme recaigués en la història de la Llegenda, els llibres
i la lectura i, com no, les roses.
Dies abans al 23 d’abril, es va fer una crida al veïnat, via xarxes socials i eBando del
Consistori, per omplir i decorar balcons i façanes d’elements que representessin Sant
Jordi amb un resultat espectacular que deixà per a l’estampa infinitat d’originals i
Vídeo Llegenda Sant Jordi
creació i veu: Joan Companys
elaborats guarniments que transmetien, malgrat tot, un esperit viu d’una festa amb
majúscules pels catalans i catalanes. Un altre suggeriment fou la de posar, durant uns minuts al migdia,
música catalana per la megafonia municipal i la recomanació de llibres a través de Facebook i Instagram,
on es proposaren una sèrie de noms literaris força interessants i a tenir en compte.
Una cosa ha quedat clara, per molt fort i temible que sigui l’enemic,
l’esperit i el coratge de Sant Jordi sempre aconsegueix salvar la situació.
Aquest cop, tot i fer-ho des de casa, a Torres també ho hem celebrat!.

*Algunes de les múltiples propostes que els torressencs i torressenques van elaborar el dia de Sant Jordi ‘confinat’
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TEMPS DE BICICLETA ...
El grup excursionista de cicloturisme “Vadebici”, que
tenia programada una ruta organitzada per a dur a
terme a finals del passat mes de març amb un grup
de 50 bici turistes a Torres de Segre, i que per la
situació de confinament actual no l’han poguda dur a
terme, han volgut mostrar el seu agraïment a la
col·laboració rebuda per part de l’equip de TDSNaTur
amb la creació i edició d’un vídeo que ensenya els
diferents llocs turístics més rellevants del municipi.
El disseny i recopilació d’imatges ha estat fet pel guia del grup, Jordi Padreny. Us compartim l’enllaç de
Youtube i el codi QR des del qual podreu observar-lo: https://youtu.be/raKPeu8uBX0

CREACIÓ D’UNA RUTA DELS PUNTS TURÍSTICS DE TORRES DE SEGRE AL ‘GOOGLE EARTH’
Aquests dies que ‘La Fusteria’ roman tancada a
causa de la Covid-19, l’equip tècnic de
TDSNaTur segueix treballant fent diferents
tasques encaminades a l’equipament i
actualització del material disponible per poderne fer ús quan es recuperi la ‘normalitat’.
Per un costat, s’ha creat una ruta en la que s’han
assenyat diferents punts turístics dels que
disposem a Torres de Segre, tot passant per
diferents observatoris i miradors ubicats a
l’Espai Natural de Secans del Segrià i Utxesa. Ben aviat es penjarà a la pàgina web per tal d’oferir l’accés als
diferents usuaris i usuàries interessats i donar a conèixer quins són els punts obligatoris de visitar al passar
pel nostre municipi.

ACTUALITZACIÓ DELS DÍPTICS INFORMATIUS I MATERIAL PUBLICITARI
Una altra tasca que s’ha fet
ha estat l’actualització del
material publicitari que,
des de TDSNaTur, s’ofereix
al públic visitant.
Aquesta tasca ha consistit
en la creació de nous
dissenys de díptics i
tríptics aprofitant per fer
un triatge i actualització de
la informació que inclouen
per tal d’eliminar la que ja era obsoleta i restablir les dades que s’ofereixen al públic aquest any.
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RECOPILACIÓ DE DIFERENTS RUTES CREADES PER TORRES DE SEGRE I UTXESA
S’ha fet també una recopilació de
més d’un centenar de rutes, de
modalitats diverses, que diferents
usuaris i usuàries d’arreu han pujat i
compartit a internet amb la
peculiaritat que totes passen pel
nostre municipi.
En aquest cas, s’han agrupat els
recorreguts més comuns per a delimitar-los tots en diferents propostes de rutes que trobareu a Wikiloc
d’UTXESA (Reserva Natural) un cop passat el confinament quan sigui possible registrar els recorreguts.

ELS SERVEIS D’ATENCIÓ AL CLIENT RESTEN ACTIUS PER QUALSEVOL INFORMACIÓ I CONSULTA

659 542 319
660 612 615
utxesa.org / utxesa@utxesa.org

Des de TDSNaTur, us recordem que, malgrat el tancament
temporal de l’oficina d’informació d’Utxesa a causa del
coronavirus, els nostres medis de contacte resten actius (correus
electrònics, telèfons i whatsapp, Facebook i Instagram). Si esteu
interessats en obtenir informació sobre els espais naturals de
Torres de Segre, el patrimoni cultural del municipi o qualsevol altra
informació relacionada amb la Regidoria de Medi Ambient de
Torres de Segre, podeu contactar-nos de dilluns a divendres de
les 8:00 a les 15:00 hores.

CURSOS GRATUÏTS D’ORNITOLOGIA
L’Associació d’Espais Naturals de Ponent, ens proposa sortir de
la rutina d’aquests dies mitjançant l’opció de participar en
diferents cursos gratuïts d’ornitologia tant per avançats com
principiants adreçats a tots aquells interessats i interessades en
iniciar-se dins d’aquest meravellós món. Aquests cursos ‘online’
s’estan realitzant durant la quarantena i, des de les xarxes
socials de TDSNaTur, s’han anat publicant els diferents cartells
informatius sobre l’activitat en concret per a tothom que hi
vulgui participar.

CONSTRUCCIÓ DE NOVES SENYALS IDENTIFICATIVES AMB MATERIAL RECICLAT
Continuant amb la tasca desenvolupada des del passat mes de febrer i fomentant el
reciclatge i aprofitament del material, en aquest cas fustes, s’han continuat fent
senyals noves amb fusta reciclada, provinents d’empreses que en col·laboració amb la
iniciativa ens aporten aquest material que ja no necessiten i que encara es troba en
bones condicions per a poder-li donar un segon ús.
Aquests panels pirogravats complementaran els que ja s’han fet i s’instal·laran 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.
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Coronavirus (Covid-19)
EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT L’ABRIL ARREU DEL MÓN, DE L’ESTAT I DE CATALUNYA
El que semblava una cosa llunyana, un brot d’un virus aïllat a la Xina com d’altres que apareixen i que han
aparegut al llarg de la història en diferents punts del planeta, és avui una àmplia pandèmia que es situa al
nivell de les més catastròfiques de la història, cent anys després de la darrera, la grip espanyola del 1918.
Tot i que l’origen del coronavirus a la Xina es remunta dies abans al 31 de desembre de 2019, data que
s’informa dels primers efectes evidents sobre la població en aquest punt del país asiàtic, no és fins al març
quan la Covid-19 infecta diferents indrets del món, en especial Europa, amb Itàlia i Espanya com a epicentres
més afectats. Un març que va esdevenir catastròfic a nivell de contagis i de defuncions i que ha obligat a
prendre una sèrie de mesures dràstiques i inimaginables per mirar de frenar la nova pandèmia del segle XXI.
Els darrers dies del passat mes de març acabaven amb l’extensió de la pandèmia a tota velocitat pels Estats
Units amb Nova York com a principal focus de contagi arribant als 80.000 infectats i superant les dades oficials
de la Xina per a convertir-se en l’estat amb més contagiats. Una xifra que es doblà en els propers dies
col·lapsant els hospitals en moltes grans ciutats del món.
Passats els primers trenta-un dies, el mes d’abril s’iniciava doncs enmig d’una forta crisi sanitària amb un
panorama desolador a nivell global, mentre que a Wuhan, ciutat d’origen del virus, tot i estar encara en
quarantena, es començava a tornar a la normalitat amb la relaxació de les restriccions i l’obertura de negocis.
El 2 d’abril es van comptabilitzar al món un milió d’infectats
i 50.000 morts. Unes dades agafades amb pinces, doncs la
manca de testos en molts països impossibilitava saber la
causa exacta de la defunció. Mentrestant, laboratoris de
tot el món continuaven treballant per mirar de trobar la
vacuna que posés fi a la pandèmia.
El Govern Espanyol començava a veure com la pandèmia
havia passat el pic de contagis i es començava a doblegar
la corba, però temia una segona onada de contagis que fos encara més devastadora que l'esmentada i
anunciava, dissabte 4 d’abril, que el confinament i l’Estat d’Alarma s'allargaria almenys fins al 26 d'abril,
advertint que segurament no seria l’última pròrroga.
Però la realitat és que, els dies successius, es va produir un augment de contagis i morts a causa de la Covid19 a tot el territori arribant a un dels pics més àlgids i preocupants. A Catalunya i bona part de comunitats
autònomes, l'afectació del coronavirus s'agreujava a les residències de gent gran. Centres on es concentra
un col·lectiu molt vulnerable per la seva edat avançada, la majoria dependents i grans dependents, i on el
90% presenten malalties prèvies. Seguint els protocols marcats pel Departament de Salut, les persones
contagiades s’aïllaven i es tractaven. Al nostre poble, la bona tasca de control i de precaució duta a terme a
la Residència Sant Guardià va aconseguir resistir l’envestida d’aquest maleït virus controlant la situació sense
afectacions importants per a les seves residents i personal laboral.
No obstant, a mesura que avançaven les setmanes, semblava que els efectes del confinament començaven
a donar el seu fruit amb unes dades a la baixa en quan a contagis i defuncions que invitaven a l’esperança.
No obstant, durant els dies posteriors la xifra de nous casos experimenta un lleuger repunt. El ‘Gobierno’
inicia una ronda de consultes amb els agents socials per mirar de cercar un pacte per atenuar l’abast
econòmic d’una crisi que es preveu molt important. La crisi sanitària del coronavirus ha arrasat el mercat
laboral espanyol i els pitjors presagis s’han acabat complint: el març i l’abril de 2020 han estat els mesos més
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negres per l’ocupació de tota la història. L’enfonsament sobtat de l’activitat econòmica per les mesures de
restricció de la mobilitat va deixar a l’atur a 302.365 persones. Una xifra mai assolida fins aleshores a la que
cal sumar l’impacte de tots els ajustaments de plantilla fets per les empreses durant les últimes setmanes,
davant l’allau d’ERTES, els efectes dels quals es notaran durant els recomptes de maig.
Una situació que va coincidir amb la tornada a la feina per a les activitats no essencials el 13 d’abril, aixecant
el confinament total i retornant a la circumstància dels primers 15 dies de l’inici de l’estat d’alarma. Una
mesura del Govern d’Espanya per reactivar una economia tocada i que va resultar força criticada per la
societat i rebutjada, entre altres, pel Govern de la Generalitat de Catalunya que al·legava un possible rebrot
de la malaltia amb aquest aixecament precipitat.
Mentrestant, es detecten incoherències i errors en la comptabilitat dels casos de la pandèmia que fan
adoptar mesures diferents, a partir d’aleshores, per a poder planificar amb exactitud la sortida del
confinament quan sigui possible. La Conselleria de Salut de la Generalitat va optar per un canvi en la
metodologia de recompte. En la xifra de contagiats, a banda dels casos confirmats per PCR o test, també es
va informar dels casos que se sospitava que tenen símptomes o un diagnòstic compatibles amb el covid-19,
fent elevar molt la xifra total, gairebé triplificant el nombre de contagiats que es coneixia fins llavors.
Dissabte 18 d’abril, el president del Govern Espanyol Pedro Sánchez va anunciar una pròrroga del
confinament fins al 11 de maig, però amb algunes mesures de relaxació a partir del 26 d’abril, com el fet
que els infants han pogut sortir al carrer de manera controlada seguint uns horaris i unes mesures
preventives tot prohibint anar als parcs i espais infantils de joc.
Les xifres del coronavirus confirmen el descens de la corba epidemiològica. Tot i que, en dies posteriors, es
registra de nou un augment, ja es comença a pensar en la reconstrucció després de la pandèmia.
El nombre de víctimes arreu de l’Estat no cau i tampoc es redueix el nombre de contagis. No obstant, el
Govern Espanyol, assumint totes les competències de les diferents comunitats autonòmiques, ha preparat
un pla de desescalada per als propers dies. Els primers en poder sortir del confinament han estat els menors
de 14 anys el diumenge 26 d’abril, després d’incerteses i força debat públic, establint una hora de passeig pel
carrer dins l’horari de 9 a 21 hores amb l’acompanyament d’un adult.
El 28 d’abril s’anuncien les 4 fases del pla de desescalada que pretén recuperar poc a poc la normalitat fins a
finals del mes de juny, sempre hi quan l’evolució sigui positiva. A partir del 2 de maig han estat permeses les
sortides de la gent, per franges horàries en poblacions de més de 5.000 habitants, i sense limitació a la resta.
Es tanca el mes d’abril amb un descens de les xifres de morts i contagis però les dades continuen essent
dramàtiques. La Covid-19 ha infectat a més de 3 milions de persones a tot el món, mentre que la xifra de
morts supera els 227.000 i la dels recuperats, els 952.000. A nivell global la pandèmia es troba en una fase
de repunt, segons l’OMS, amb una tendència a l‘alça en quan a contagis i el nombre de defuncions.
Estats Units, Espanya, Itàlia, Regne Unit, Alemanya, França i Turquia són, en aquest ordre, els països més
afectats per la pandèmia en quan a nombre de contagiats confirmats. Els set països han avançat a Xina,
l’epicentre original d’on sorgí la pandèmia.
Font:
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Evolució de la Covid-19 a Lleida

A dia d’avui, tenim un registre esgarrifós de dades que malauradament, tot i que designen una tendència a la
baixa, encara poden anar incrementant-se durant els propers dies fins que la pandèmia es pugui controlar o
estabilitzar. Dades a data 30 d’abril de 2020.
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AFECTACIÓ DE LA ‘COVID-19’ AL NOSTRE MUNICIPI I PRINCIPALS ACTUACIONS
La Covid-19 també ha arribat a Torres de Segre. En acabar el mes d’abril i
segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al
municipi s’havien registrat un total de 9 casos positius acumulats conformats amb la prova PCR -, mentre que els casos sospitosos acumulats
-persones que en algun moment han presentat símptomes i un
professional sanitari els ha classificat com a possible cas- s’han elevat fins
als 44. La taxa local estandarditzada de positius per 10.000 habitants és de
39,3, que comparada amb la del Segrià (51,5) o província de Lleida (49), podem qualificar-la de satisfactòria.
Finalment, i el més important de tot, és que afortunadament no hem de lamentar cap mort a la nostra vila a
causa del coronavirus i els 9 casos positius ja han rebut l’alta i es troben en perfecte estat de salut.
En aquest quart mes de l’any, l’activitat municipal també s’ha tornat a veure alterada: ha quedat ajornada
sense previsió de noves dates, i fins i tot suspesa, com és el cas de la Festa de la Cassoles o del Dia de l’Ermita.
Tanmateix, durant tot el mes, amb l’Estat d’Alarma encara vigent, l’Ajuntament ha continuat realitzant
diverses actuacions per protegir, cuidar, i fins i tot, divertir als torressencs i les torressenques.
La Brigada Municipal ha seguit amb les tasques de neteja i
desinfecció a fons de la via pública i els equipaments locals,
especialment on habitualment hi ha més afluència de gent. Les
intervencions s’han repetit amb motxilles manuals de fumigació i el
tractor cisterna del consistori. Aquesta feina s’ha vist reforçada per
l’empresa Romero Polo, que a través del Consell Comarcal del Segrià,
també ha dut a terme un servei d’aquest tipus sense que l’actuació
als carrers del poble hagi suposat cap cost per a l’Ajuntament.
Les intervencions específiques dels Agents Municipals també s’han prorrogat: control de la circulació de
vehicles al nucli urbà, repartiment de màscares solidàries entre el veïnat o assistència telefònica a la vintena
de padrins i padrines del poble que viuen sense companyia o tenen la família fora del poble.
Els actes tradicionals de la Setmana Santa i les misses pertinents també s’han vist completament alterades
per l’actual situació excepcional. L’Ajuntament però, ha volgut recordar aquest període assenyalat en el
calendari i ha portat a terme diverses accions relacionades com la lectura d’unes paraules dedicades a la gent
creient de la vila, la reproducció de música clàssica i gòspel a través del pregó i la publicació de la cançó
‘Hallelujah’ de Leonard Cohen interpretada per la Coral La Lira.
Per últim, s’han seguit proposant diferents
iniciatives a través de les xarxes socials per tal
d'entretenir al veïnat durant el confinament.
A través de la pàgina al Facebook i el perfil a
Instagram de l’Ajuntament, s’ha animat a la gent
a participar des de casa en completar diversos
reptes de temàtiques diferents, respondre el
trivial de preguntes sobre aspectes històrics,
detalls fotogràfics o curiositats de Torres de
Segre, compartir fotografies del vermut del
diumenge amenitzat amb música als carrers, i
com a gran novetat, crear manualitats en tres
dies festius destacats.
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A banda de la decoració de
balcons i de finestres
inspirades en la llegenda de
Sant Jordi que ja hem detallat
en la secció de cultura
d’aquest butlletí, la gent
també ha publicat les seves
propostes de palmes i
palmons de cara al Diumenge
Algunes de les palmes i palmons que diversos veïns i veïnes han fet des de
casa i han volgut compartir-ho a través de les xarxes socials.
de Rams.
Per últim, un darrer concurs, en aquest cas de decoració d’ous de Pasqua ha aconseguit engrescar també a
molts torressencs i torressenques que han compartit les seves variades i excel·lents manualitats.
Cal destacar també que l’Ajuntament ha obsequiat amb una mona de pasqua a sis famílies de la vila: tres com
a guanyadores del concurs de decoració d’ous, amb votacions a través d’Instagram, i les altres tres sortejades
entre totes les cases de la vila.

Concurs d’ous decorats:
🥚 Griselda Sotillos
🥚 Alba Molins
🥚 Olga Vidal

Sorteig:

🏅 Mercè Vilanova
🏅 Antonieta Aguilera
🏅 Josep Curcó

Podem cloure dient que les activitats, finalment, han aconseguit el que pretenien en el moment que es van
plantejar: fer el confinament una mica més divertit tant a infants com adults.
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LA SOLIDARITAT NO S’ATURA... ES REINVENTA!
Després de cinc setmanes de treball del grup
de voluntaris i voluntàries de mascaretes
solidàries, és un bon moment per fer balanç
de la bona feina realitzada.
Aquest grup en un principi es va crear, des
d’una iniciativa de l’Ajuntament, per a donar
una resposta ràpida a l’emergència sanitària
que suposava la Covid-19, confeccionant
mascaretes casolanes per a la gent de Torres de Segre i pel personal sanitari necessitat.
Tan des del Consistori com també gràcies a diferents establiments comercials i cases particulars, s’ha pogut
reunir el material necessari per a la confecció.
Posteriorment el grup ha anat evolucionant i sense deixar de fer mascaretes, els/les voluntaris/es han passat
també a fer bates i botes sanitàries per hospitals, bates sanitàries per ambulàncies i mascaretes infantils i
juvenils. Anem a fer un resum de cada material confeccionat i la destinació que ha tingut:
Mascaretes casolanes d’adults
L’equip, a dia d’avui, ha elaborat un total de 1.900 mascaretes per adults repartides de la següent forma:
✓ Entre els repartiments per les cases del municipi
que n’han sol·licitat, magatzems de fruita, alberg
municipal, Consultori mèdic, botigues i la donació
que els nostres agents de la policia municipal ha
anat donant a la gent del carrer que no en tenia
(750 unitats).
✓ Repartiment entre una trentena de pagesos del
poble per a la seguretat del sector agrari de cara a
l’imminent inici de la campanya de la fruita i la
necessitat del pagès de distribuir d’aquest material
entre els seus treballadors del camp (320 unitats).
✓ Monitors i personal sanitari: Fundació Aspros,
Cooperativa Eduvic, el CRAE Enric Llaberia,
hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida
(460 unitats).
✓ Fruites Font: Aquesta empresa fructícola del nostre
poble ha volgut incrementar la seguretat de la seva
plantilla encarregant al grup de voluntaris/es, la
confecció de 300 unitats de mascaretes. La
recaptació d’aquesta compra, un euro per
mascareta, ha estat donada a l’Hospital Arnau de
Vilanova per tal de col·laborar d’alguna manera a
l’erradicació d’aquesta malaltia.
✓ Mascaretes en dipòsit: L’organització sempre ha
procurat reservar també un romanent de material
per si es donava el cas d’alguna emergència
inesperada (70 unitats).
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Davant la crida que des de diferents sectors del món sanitari ens arribava en referència a la mancança de
bates i botes sanitàries, el grup solidari no ha dubtat ni un moment en diversificar i coordinar la seva feina
per tal de donar resposta també a aquesta necessitat. Des de l’Ajuntament s’ha començat a repartir el
material necessari per a la seva confecció. El resultat ha estat impressionant:
✓ Bates sanitàries (924 unitats) i
Botes (330 parells). Han estat
repartides entre l’Hospital Arnau
de Vilanova i l’Hospital Santa
Maria, la Residència d’avis i
d’àvies de Gimenells i la
Residència Sant Guardià de
Torres de Segre.
El bon saber fer del nostre grup va fer que l’empresa Egara,
que porta la concessió d’ambulàncies de les comarques de
Lleida, es posés en contacte amb nosaltres per tal que els
ajudéssim a confeccionar bates sanitàries. Material del que
estaven molt mancats i no trobaven al mercat.
Evidentment, la resposta va ser afirmativa i immediata,
contribuint d’aquesta forma a que el personal sanitari que
recull als malalts a les seves cases, pugui estar protegit.
✓ Bates sanitàries per ambulàncies (241 unitats)
Però la labor del grup encara continua. Davant l’anunci del govern espanyol de la sortida al carrer dels infants
fins als 14 anys, des de l’inici de l’Estat d’Alarma, calia protegir-los. És per això que, en un curt termini de
temps, es van tenir confeccionades les mascaretes infantils
necessàries per abastir els i les infants del nostre municipi
que ho sol·licitessin.
S’han posat en contacte amb nosaltres també el Director del
centre obert “Pas a Pas” i el centre obert “Calidoscopi” de
Lleida per si podíem proporcionar-los mascaretes infantils
per als nens i les nenes més desafavorits del barri de la
Mariola de Lleida. Evidentment també s’ha accedit a aquesta
crida.
✓ Mascaretes infantils (150 unitats): Infants de Torres de Segre i del barri de la Mariola.
Davant la tant esperada arribada del material sanitari per part de les administracions, ara per ara, l’equip ja
no treballa amb tanta intensitat. Tot i això, encara confeccionarà algunes mascaretes pels adolescents de 14
a 18 anys que han començat a sortir al carrer a partir del dissabte 2 de maig i estarà alerta per a reprendre
l’activitat en el cas en que sigui necessari.
No hi ha paraules per a lloar la gran feina que aquest grup de gent voluntària ha dut a terme. D’una
manera totalment desinteressada, diligent i responsable ha treballat sense parar per a donar resposta
a aquells col·lectius que necessitaven de forma imminent una protecció sanitària.
Aquesta és una de les moltes lliçons que hem d’aprendre d’aquesta situació tan extrema que ens ha tocat
viure. Cal unir esforços i caminar tots plegats cap a una mateixa direcció. Aquesta determinació conjunta
és la que ens portarà a guanyar a la Covid-19. Gràcies Torres de Segre, sou molt bona gent!!!.
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L’allargament de l’Estat d’Alarma fins el proper 11 de maig ha prorrogat també el confinament a les
nostres cases sense poder sortir fins a final d’abril, quan s’ha permès una sortida controlada i puntual, a
infants. En aquesta edició també volem dedicar un espai a l’opinió de diferents torressencs i torressenques:

JORDI CASES I BOTA

Estudiant 1r de Primària

7 anys
Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Malament, perquè la gent agafa el virus i es posa molt malalteta.
No podem sortir de casa, estem confinats. De tant en tant estic
trist...Tinc ganes d’anar amb el meu pare a la granja, pujar al tractor,
sobretot sortir del pis. El pare quan ve de comprar ens diu que hi ha
moltes cues. La gent es pensa que no tindrem menjar però hi ha
molta gent que treballa per a que no falti menjar a les nostres cases.
Els metges no paren de treballar i no paren de salvar vides amb
l’ajuda de les infermeres. Els hospitals estan molt plens i hi ha malalts
fins i tot als hotels!. A Xina, a Estats Units, aquí i a tot el món fan
hospitals amb llits nous als pavellons”.
Com creus que serà el dia a dia quan tot això hagi passat?
“Ho veuré segurament millor que ara perquè almenys podrem sortir. Segurament haurem de portar
mascaretes i guants per tocar les coses de la classe. M’imagino anar al cole on tots portarem mascaretes: les
senyoretes, els meus amics, el Joan (conserge)... El que si m’agradaria es poder anar a les piscines i poder
gaudir de l’estiu, perquè he sentit a la tele que a l’estiu haurem d’anar al cole. Quan marxi aquest virus el que
més voldrà la gent és sortir, tindran moltes ganes d’anar al carrer i fer les compres més normals. Estarem
molts contents tots perquè podrem veure a les nostres famílies i amics, com abans (bé amb mascaretes)”.

XÈNIA PÉREZ I CURCÓ

Estudiant 5è de Primària

10 anys
Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Mai m’hagués imaginat que estaríem confinats més d’un mes dins
de casa sense poder sortir, sort que amb la meva família mirem
d’entretenir-nos durant el dia, però trobo a faltar la llibertat de sortir
al carrer i passejar-me quan vulgui. La veritat es que tinc una mica
de por per tot el que pugui passar, però se que hi ha gent que està
lluitant per guanyar al coronavirus, als quals els vull agrair la seva
feina. També se que, de moment, l’únic que puc fer per ajudar-los,
es quedar-me a casa i seguir les instruccions que ens donen els
experts. Així el podrem vèncer”.
Com creus que serà el dia a dia quan tot això hagi passat?
“Tot i que tenim moltes ganes de sortir de casa per veure els amics, anar al Cau, celebrar festes amb la resta
del poble, etc., crec que al principi se’ns farà estrany tornar a fer vida ‘normal’ i ens farà una mica de cosa
d’estar junts i abraçar-nos amb els amics com fèiem abans, però em penso que igual que ens acostumat a
estar tots a casa, tornarem a la normalitat de seguida. També penso en l’escola i que ens costarà tornar a
agafar el ritme, i a més, el pròxim curs ens haurem de posar les piles perquè serà l’últim que farem a l’escola
de Torres, però estic segura que ho farem amb moltes ganes”.
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ARES DOMÈNECH I PALLARÉS

Estudiant 4t d’ESO

15 anys
Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“És una situació, que per desgràcia, tots i totes estem implicats i
implicades. A vegades em sento que formo part d’una pel·lícula
llarga, trista i complicada, en la que tothom en voldria sortir.
Penso que haguessin pogut actuar abans i així el nombre d’infectats
sempre hagués sigut inferior, però sí que és cert, que els que estan
davant són els que decideixen. Deixant això de banda, el que
nosaltres podem fer i el que està a les nostres mans, es seguir totes
les pautes i recomanacions que se’ns demana ja que aquesta es
l’única manera que cada vegada siguin menys els infectats i que tot
torni a la normalitat.
Recordo estar a l’Institut i venir a avisar-nos que de moment no
tornaríem a fer classes, tot d’un minut a l’altre. Vam acabar l’hora que ens quedava i vam agafar tot el nostre
material. Amb un tres i no res me trobat que no puc anar a l’Institut, ni quedar amb els amics, ni anar a les
classes de ball ni tampoc sortir. Per això vull que acabi aviat!!”.
Com creus que serà el dia a dia quan tot això hagi passat?
“Jo penso que la tornada serà lenta, llarga i progressiva i que, poc a poc, ens haurem d’adaptar a la nova
situació, però confio que amb el temps que sigui necessari tot torni a la normalitat. D’entrada, no podrem
assistir a actes o esdeveniments on hi hagi molta gent, però sí que ens podrem retrobar amb els nostres
familiars i amics en petits grups que és amb diferència el que he trobat més a faltar.
També penso que quan tot això acabi, tothom li donarà més importància als petits detalls com gaudir del
nostre poble i de la gent que en forma part. Aquesta experiència ens hauria d’obrir els ulls i fer-nos adonar
que hem de valorar més les coses i les persones que tenim, ja que d’un moment a l’altre ens ho han tret del
nostre costat i ho hem trobat molt a faltar”.

AXEL CURCÓ I PANADÉS

Professor d’educació secundària

25 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“És una sensació molt angoixant, sobretot perquè és nova. A més, es
viu sempre amb el neguit que afecti a un ésser estimat i que ni tan
sols puguis visitar aquella persona durant la malaltia o acomiadar-la
si acaba passant el pitjor. Personalment, porto bé el confinament, ja
que tinc la sort de poder seguir fent la meva feina telemàticament i
tinc també la sort de tenir una casa gran i recursos d’entreteniment
a casa que fan que es porti bastant bé. El problema més gran el tenen
les persones amb menys recursos, per a les quals estar tant de temps
tancades en espais molt petits i amb poques distraccions es pot fer
molt dur. Per això penso que comença a ser necessari un relaxament
del confinament en el temps lliure. Vivint en un poble com vivim, és
factible sortir de casa i seguir mantenint el distanciament social. També m’angoixa que durant el nostre temps
lliure estiguem respectant totalment el confinament, però per la irresponsabilitat del govern de posar moltes
de nosaltres a treballar quan la situació encara no és segura, s’estiguin posant en risc moltes vides i s’estigui
portant al límit al nostre personal sanitari”.
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Com creus que serà el dia a dia quan tot això hagi passat?
“Penso que, d’una banda, portarà conseqüències negatives per les persones que hagin perdut familiars o
amics, i que hauran de passar un dol en diferit que serà molt complicat.
També serà dur per aquelles treballadores que hauran perdut la feina de manera temporal o permanent i que
es trobaran en greu risc d’exclusió social després de tot això. Per aquest motiu, és essencial el suport mutu i
la solidaritat, per poder estar al costat de les persones que ho necessitin quan tot això passi. Penso que durant
aquest període ens hem «humanitzat»: ens hem preocupat de familiars per qui no sempre ho fem, hem
preguntat més vegades que mai «com estàs i com està la família» i s’han teixit xarxes d’acompanyament i
suport en la distància.
Per acabar de manera optimista, penso que la societat que renaixerà després d’això serà més solidària, es
preocuparà més per la nostra gent gran, estarà al costat de les persones més vulnerables i, en definitiva,
serem un POBLE en el sentit més ampli de la paraula, ja que NOMÉS EL POBLE SALVA EL POBLE!”.

AÏDA MARTÍ I ALDAVERT

Mestra d’Educació Infantil

43 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“El coronavirus ens ha canviat radicalment, d’un dia per l’altre.
Abans vivíem de casa cap a fora, la prioritat al matí era sortir a
treballar a correcuita. Ara vivim de la porta cap endins i la prioritat
és el benestar de la família i protegir-nos del virus.
L’Estat ha de vetllar per la seguretat de tots i totes nosaltres i, en
especial, dels grups més vulnerables.
Ens van demanar que ens quedéssim confinats a casa. Gràcies a
Déu jo tinc una casa per mantenir-me aïllada i segura juntament
amb la meva família. Però hi ha moltes persones que no tenen un
espai saludable i segur per confinar-se, i viuen com poden en
situacions molt precàries i exposades a aquest virus constantment.
Els estats de la Unió Europea han actuat amb criteris diferents. Alguns d’ells essent molt prudents i d’altres
més permissius. Cal prudència. Ser prudent prenent decisions encertades i valentes escoltant a les autoritats
sanitàries. Ens ho han d’explicar tot molt bé perquè la informació i la transparència ens ajuda a viure una
realitat amb seguretat”.
Com creus que serà el dia a dia quan tot això hagi passat?
“Jo crec que hi haurà coses que canviaran definitivament i d’altres que es mantindran però ja veurem com.
Caldrà ser molt prudents, no deixar-se vèncer per la por, la por social de tornar a retrobar-nos. Aquesta por
que experimentem ara quan anem a comprar un cop per setmana.
Hem de ser conscients que les nostres accions afecten als altres. Haurem de prendre les mesures que les
autoritats sanitàries ens indiquin.
Estem vivint un fenomen col·lectiu i si no som conscients i disciplinats no es podrà erradicar el virus.
Haurem de tenir més que mai consciència social i col·lectiva. Ens necessitem els uns als altres. Junts ens en
sortirem!.
Vull acabar agraint la gran tasca de tots els sanitaris, en especial els del nostre poble, i totes les persones del
municipi que ens cuiden i vetllen pel bé comú. Moltes gràcies herois”.
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MIQUEL TORRELLES I FONT

Treballador de Fruites Font

51 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Quan va començar a la Xina, des del meu punt de vista, ho veia
molt llunyà i semblava que no ens arribaria a afectar. Crec que
molts, per no dir tots els països no s’esperaven aquesta
propagació tant ràpida i nombrosa en víctimes i afectats. Per
això no s’estava suficientment preparat a nivell mundial per una
pandèmia d’aquestes dimensions. En el moment que els estats
han reaccionat s’han trobat amb una manca de material i de
recursos per afrontar-la. Penso que el més eficient en aquest cas
és el confinament de la màxima població possible, excloent els
serveis bàsics i essencials. Cal destacar l’esforç de tot el servei
sanitari i de totes les persones que estan a primera línia sabent
al que s’exposen i sense baixar l’atenció ni un moment”.
Com creus que serà el dia a dia quan tot això hagi passat?
“A part de la davallada econòmica, crec que moltes empreses hauran de modificar la manera de treballar,
acollint-se a noves normatives de seguretat per evitar el contagi. Arran d’això penso alguns sectors es veuran
més afectats que altres, com es el cas del sector turístic, fent augmentar les taxes d’atur. Per altra banda,
aquesta pandèmia i el seu corresponent confinament, ens ha ajudat a veure com de fràgils som com a éssers
humans i a valorar molt més les persones que tens al teu costat (amics, família, veïns, etc.) molts detalls que,
per motius laborals o la rutina diària passaven desapercebuts. Penso que tot això serà temporal, gràcies als
avanços de la investigació i noves vacunes a nivell mundial. Segur que, malgrat les situacions adverses, ho
superarem i mirarem de guardar el positiu de l’experiència viscuda”.

PAQUITA CHAMORRO I VENTEO

Jubilada

69 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Ho veig malament. Jo encara tinc sort perquè a casa vivim tres
persones però penso amb la gent que està sola... Amb tot això,
la gent s’ha bolcat amb les persones més desfavorides i ens hem
tornat més solidaris, ajudant molt. També el jovent ha sortit en
l’ajuda de la gent gran per evitar que aquest col·lectiu més
vulnerable no hagi de sortir al carrer.
La gent que surt cada dia al balcó a aplaudir, que alguns d’ells no
es coneixien, ara esperen cada dia les vuit del vespre per sortir
a saludar al seu veïnat i, abans de tot això, només es deien un
hola i un adeu perquè tothom tenia pressa”.
Com creus que serà el dia a dia quan tot això hagi passat?
“El primer que penso és en abraçar a la família i tornar-nos a reunir, aquestes abraçades que tan es troben a
faltar en aquests moments. També penso en com serà la tornada a la ‘normalitat’. Serà difícil per tothom,
especialment pels nostres fills. Tornar a posar en marxa l’economia serà difícil. El camp i la ramaderia que ja
eren sectors danyats els costarà tornar a aixecar-se i després tots necessitaran més que mai l’ajuda dels
‘grans’ que sempre estan allí, recolzant al jovent i ara més que mai”.
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FRANCESC RUESTES I ESCOLÀ

Paleta jubilat

80 anys

Com veus la situació que està passant amb el Coronavirus?
“Em preguntes com veig la situació... jo crec, i és la meva humil
opinió, que és una situació molt greu, que la meva generació
i a l’edat que tinc mai havíem tingut un desastre com aquest,
des que va passar la Guerra i ens ha agafat desprevinguts i
sense armes per lluitar-hi.
A mi ni un sol moment m’ha passat pel cap que podria agafar
el virus, és a dir que no em fa por, però si que m’ha fet pensar
molt amb els equips mèdics i també amb aquests estudiants
que no podran seguir el curs per falta d’estris.
Si alguna cosa pot sortir en positiu d’aquesta ‘guerra’? que
potser donarem tots plegats el valor que pertoca amb aquest
‘BÉ’ que hem gaudit fins aleshores que es diu ‘Llibertat’, a lo
millor aquí m’equivoco, no se...”.
Com creus que serà el dia a dia quan tot això hagi passat?
“Per mi això és com un avís, no per a la gent gran ni pel jovent, ho és sens dubte per tota la humanitat. Dic
això, perquè la historia ens ensenya que ha anat així, però, la pregunta és complexa i ningú pot saber com
ens trobarem, però, intentaré contestar-la segons el meu criteri dins del context de la mateixa.
Quan ens fem grans les persones tenim tendència a obrir el cor, la gran majoria no vull generalitzar, encara
que sempre hi ha aquella persona que no admet el moment que estem vivint però, generalment, ens tornem
més amistosos, més sincers, més participatius, més oberts... ja ens manca l’orgull i l’empenta de la valuosa
joventut, crec que serà una mica així desprès d’aquesta tempesta”.

L

’opinió generalitzada entre els vuit veïns i veïnes entrevistats en aquesta edició del butlletí local, coincideix
en valorar l’actual situació com un fet greu, inesperat i que cal prendre seriosament per poder revertir-ho i
tornar, el més aviat possible, a un símil del que abans denominàvem ‘normalitat’.
El veïnat més jove fa una valoració més directa d’aquesta crisi exposant els canvis més immediats que han afectat
a la seva rutina diària i descrivint un context sense cap referència dins el seu curt bagatge vital. El veïnat adult i,
sobretot, el de major edat reflexiona més profundament sobre la qüestió de la Covid-19 lligant-ho amb els
elements de la societat que se n’han vist afectats o el tractament de la crisi per part de les administracions.
Tots i totes manifesten molt clarament la consciència i la responsabilitat de quedar-se a casa durant l’estat de
confinament i fer cas a les recomanacions de les autoritats i experts sanitaris, pel bé personal però també pel de
tothom. Ressalten amb majúscula el gran paper del personal sanitari i tota aquella gent que ha estat i està
treballant a primera fila de ‘combat’.
Veuen la situació com un avís pel futur més immediat i creuen que el retorn a la normalitat serà lent i amb unes
mesures sanitàries importants que potser haurem d’anar incorporant com habituals.
També ressalten la vessant positiva de tot plegat valorant aquest fet històric com un aprenentatge vital que ens
ha fet i ens farà millors com a persones, més solidaris i més humans.
Acaben la seva intervenció amb unes paraules d’optimisme i amb el convenciment que ens en sortirem, això sí,
amb la necessària ajuda i la responsabilitat de tothom. Cal que contribuïm plegats a limitar l’expansió d’aquest
virus amb sentit comú i seguint les recomanacions amb l’objectiu de vèncer aquesta pandèmia, ara per ara encara
una quimera però més tard o més d’hora s’aconseguirà!.
Joan Companys i Cabau

Moltes gràcies per la vostra opinió!
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ACTE EN MEMÒRIA DE LES DARRERES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA - divendres 24 d’abril Com cada darrer divendres de mes, des de l’Ajuntament de Torres de Segre es
fa un minut de silenci en record de les víctimes de violència de gènere.
Degut al confinament que la societat en general estem patint, aquest acte
simbòlic per segon cop consecutiu no s’ha pogut fer de manera presencial però,
no per aquest impediment, volem deixar de fer-lo.
Des de la regidoria de polítiques d’Igualtat s’emplaçà a tothom també a fer
cremar una espelma al balcó, finestra o terrassa de casa en demostració del
nostre rebuig enfront qualsevol tipus de violència.
El passat 4 d’abril una dona de 78 anys moria a mans de la seva parella al
domicili conjugal que tenien a Las Palmas de Gran Canaria, era la segona
víctima mortal durant l’estat d’alarma decretat i amb ella ja van 18 dones
assassinades al llarg d’aquest any.
Per altra banda, el 24 d’abril fou detingut un home de 52 anys per assassinar a
la seva parella de pis al Pont de Vilomara. Aquest cas no es considera violència
masclista perquè no eren parella. Si aquesta darrera víctima hagués estat
comptabilitzada, ja serien 5 les dones assassinades en el que portem d’any a
Catalunya. Les associacions que treballen en aquestes qüestions demanen que
també siguin comptabilitzats com a crims masclistes els que siguin fora de
l’àmbit de la parella.
Recordem que entre tota la societat hem de fer els possibles per erradicar tota
classe de violència i denunciar als cossos de seguretat qualsevol sospita que
puguem tenir. Les línies d’atenció contra la violència de gènere són el: 900 900
120 / 900900120gencat.cat / 016
La lectura d’aquesta informació la va fer la Policia Municipal a través de la
megafonia del poble. El minut de silenci es va cloure amb els aplaudiments dels
veïns i veïnes que es van sumar a l’acte, molts d’ells compartint la foto de les
seves espelmes a través de les xarxes socials de l’Ajuntament.
A Torres, seguirem recordant cada cas de violència de gènere fins que siguin 0!
Morts per violència masclista
Fills de dones maltractades
morts a mans de la seva
parella entre 2013 i 2019
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UNA CAMPANYA DE FRUITA DOLÇA TOCADA PER LA CRISI DEL CORONAVIRUS
La situació epidemiològica que ha generat una crisi
sanitària a conseqüència de la Covid‐19 ha obligat a
adoptar mesures de salut pública que han alterat la
normalitat de les relacions socials, econòmiques i
productives, també en l’àmbit agrari i industrial-agrari. En
aquest context, cal garantir la deguda protecció de la salut
de les persones que intervenen en tot el sistema de
producció, manipulació i transport de la matèria primera
des de la finca a l’agroindústria.
És per això que aquesta campanya de la fruita dolça serà diferent de qualsevol altra. Ens tocarà conviure amb
la Covid-19, i això suposarà seguir les mesures i recomanacions establertes. Tot un repte per a tothom:
pagesia, persones temporeres, agroindústria, Ajuntament, i també per descomptat, el veïnat en general. Tots
i totes haurem de posar molt de la nostra part. L’objectiu és senzillament evitar al màxim el contagi.
Aquesta situació excepcional ha mobilitzat al sector agroalimentari des d’un inici. Existien diverses
preocupacions sobre com havia de ser la gestió de la campanya d’aquest curs, però les més generalitzades
han estat, per una banda, la previsió d’una manca de mà d’obra per recollir la fruita, i per una altra, les
condicions de treball de les persones temporeres.
Així doncs, després de diverses reunions entre les parts implicades, la Generalitat de Catalunya, Afrucat i els
sindicats agrícoles han elaborat una guia de mesures a tenir en compte per poder tirant endavant la
temporada amb el màxim de garanties, malgrat la propagació de la pandèmia.
Tanmateix, el Servei d'Ocupació de Catalunya i diverses agrupacions han reforçat la contractació d’aquest
any mitjançant la creació de borses de treball adreçades, principalment, a persones aturades i joves que
s’inicien en el món laboral. L’objectiu d’aquesta convocatòria ha estat minimitzar els desplaçaments forans i
facilitar llocs de feina a la gent interessada del territori.
Pel que fa a la seguretat sanitària, alguns aspectes a tenir en compte són, per exemple, mantenir una correcta
higiene i desinfecció tant als habitatges i com als vehicles de transport, portar l’equip de protecció individual,
l’obligació de no sobrepassar la capacitat legal determinada en cases o pisos de lloguer temporal, i respectar
l’ocupació permesa en desplaçaments entre el lloc de treball i de residència (4 persones en vehicles de 5
places, 6 en furgonetes de 9 i el 50% en autobusos).
Concretament al camp, les persones treballadores hauran de
netejar-se les mans en començar i acabar la jornada, situar-se
en tot moment a una distància prudencial mínima d’un metre i
mig i procurar no compartir estris de treball, entre altres.
En cas que una persona temporera hagi de ser confinada, en la
mesura del possible i sempre que es pugui garantir la salut de
les persones pròximes, haurà de passar la quarantena a la Una de les mesures al camp serà mesurar la temperatura cada
dia als treballadors. Foto: Javier Martín (El País)
residència on s’allotgi.
L’Ajuntament per la seva part, ha activat un pla de mesures preventives per acompanyar i reforçar les
actuacions davant del risc de la Covid-19 en activitats i empreses agràries.
Cal tenir en compte que les mesures i recomanacions poden tenir modificacions al llarg de la campanya.
Preneu atenció a aquests possibles canvis determinats per les autoritats competents.
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DESINFECCIÓ DE LA VIA PÚBLICA DE PAGESOS VOLUNTARIS AMB ELS SEUS TRACTORS
Un grup de pagesos voluntaris s’han oferit voluntaris per a realitzar
desinfeccions de la via pública amb els seus tractors. Les actuacions
s’han repetit periòdicament durant totes les setmanes des de l’inici
del confinament, i pretenen evitar l’expansió del Covid-19 al mateix
temps que completen la tasca realitzada per la Brigada Municipal.
Com a curiositat, entre totes les sortides ja s’han utilitzat més de
40.000 litres d’aigua i 400 de desinfectant. Des d’aquest espai,
volem aprofitar per agrair-los aquestes actuacions.
TRIATGE I AÏLLAMENT EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Seguint les mesures i les recomanacions establertes
davant de l'emergència sanitària l'Ajuntament de
Torres de Segre ha habilitat dos espais a la vila per
oferir atenció als temporers de la campanya de la fruita
que es vegin afectats per coronavirus.
Per una banda, la sala polivalent de l'alberg municipal
es destinarà a espai de triatge per a persones que
presentin símptomes relacionats amb la Covid-19.
Per una altra banda, el pavelló poliesportiu disposarà tant d’una zona de descans amb 50 llits com una de
menjador per acollir la quarantena de les persones que han estat en contacte amb casos positius confirmats.
INICIATIVA SOLIDÀRIA PER AJUDAR ELS PAGESOS QUE PUGUIN CONTAGIAR-SE DE COVID-19
L’Ajuntament de Torres de Segre i diversos pagesos del municipi han
impulsat una iniciativa solidària per ajudar els agricultors que puguin ser
positius en Covid-19 durant la campanya de la fruita. La idea és crear un
grup de voluntaris que oferiria suport als companys afectats i
desenvoluparia les tasques requerides en les seves explotacions agràries
mentre sigui necessari. En cas de contagi per coronavirus i durant el
període de baixa laboral, aquesta proposta permetrà poder tirar endavant
la collita de la fruita i desenvolupar la campanya agrària amb la màxima
normalitat possible. Així doncs, la iniciativa donaria una solució temporal a
un pagès que com a treballador autònom tindria dificultats en gestionar la
seva finca, i fins i tot, en coordinar els seus treballadors contractats.
Tant de bo no faci falta haver de recórrer a aquesta ajuda solidària entre
companys, però cal sumar el màxim de gent i oferir col·laboració als
pagesos que ho puguin necessitar. Una gran proposta, destacada i
aplaudida als noticiaris dels principals diaris de Ponent i a diferents perfils digitals a les xarxes socials.
REPARTIMENT DE MASCARETES A PAGESOS
El grup de voluntariat de Torres de Segre que confecciona equipament sanitari està realitzant aquesta
activitat solidària des que pràcticament va començar el confinament, i l’Ajuntament ha decidit repartir
mascaretes casolanes als pagesos de la vila: un total de 320. Amb aquesta entrega, que probablement no
serà l’última, el consistori ha volgut prioritzar la protecció del sector agrari, coincidint amb l’inici de la
campanya de la fruita.
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Als problemes i entrebancs que l’agricultura ha sofert en els darrers temps, s’ha d’afegir la
nova situació generada a causa de l’aparició de la pandèmia del coronavirus Covid-19 que ha
coincidit amb l’inici dels preparatius d’una nova campanya de la fruita que es presenta
totalment condicionada a l’esdevenir del que estem vivint.

Ens trobem sens dubte davant una situació atípica, imprevisible i alhora preocupant tant en l’àmbit social
com econòmic que dictaminarà el futur més immediat de tot plegat. Un horitzó que ningú s’atreveix a
dibuixar i que, de ben segur, caldrà replantejar-se en molts sentits.
Aquest espai de la revista vol apropar la veu dels nostres representants pagesos, en concret de quatre
torressencs, que ens expliquen les seves sensacions a dies de l’inici d’una campanya de fruita força estranya.

JOSEP Mª BADIA I FORCAT

Pagès i regidor a l’Ajuntament

48 anys

Com ha estat el dia a dia de la teva feina durant l’època de
confinament?
“Al principi del confinament vaig viure uns dies amb molta
inquietud, perquè mai havia viscut una situació tant greu com
aquesta. Amb tanta incertesa, no sabia si podria continuar anant
cada dia al mas a treballar, al cap de poc que ja vaig anar rebent
informació de com hauria de gestionar les coses del dia a dia. És
totalment diferent del que estic acostumat a fer, tal com han anat
passant les setmanes m’han sorgit més dubtes de si realment
podria portar la campanya de recol·lecció de la fruita endavant,
perquè els dubtes en relació a la disposició de treballadors per
collir la fruita són reals i poden afectar a les explotacions.
Actualment hi ha fronteres tancades i mobilitat reduïda per l’espai
europeu i mundial.
Malgrat tots els inconvenients que m’he trobat pel confinament
s’ha de ser positiu, ja és prou difícil, i tirar endavant, és el que sempre he fet i el que hem de fer tots”.
Com es presenta una campanya de la fruita que estarà marcada per mesures excepcionals?
“Aquesta campanya de fruita és totalment diferent a totes les que hem viscut fins ara. La primera dificultat
és la mobilitat dels treballadors, tant pels que es troben al seu país d’origen actualment, com els que es
troben a altres comunitats autònomes. No sabem realment si hi haurà mà d’obra suficient per totes les feines.
La segona, són les mesures de protecció sanitària. Al començar la jornada laboral s’ha de prendre la
temperatura corporal dels treballadors, i entregar els apis (guants, mascaretes, etc.), la higiene ha d’ésser
molt rigorosa, rentat i desinfecció de mans, també desinfectar el material de treball al final de cada jornada.
Noves despeses i noves inquietuds, per garantir la seguretat en l’explotació i després també oferir garanties
en els aliments que comercialitzaran el majoristes i els minoristes.
El que realment és més preocupant és que algun dels meus treballadors es contagiï de la Covid-19 i haguem
d’aplicar les mesures més exigents que les autoritats sanitàries recomanin.
Però la situació més complicada seria el meu contagi durant la campanya i com ens ho faríem si estic 14 dies
o més a casa en plena campanya. I el pitjor de tot que ho porti a casa i contagiï la meva família”.
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La veu de la nostra pagesia

QUIM ESTADELLA I CALZADA

Pagès

60 anys

Com ha estat el dia a dia de la teva feina durant l’època de
confinament?
“El 22 de març havien de venir els dos nois treballadors que tinc i
tres dies abans van tancar les fronteres. Al principi ens va crear
angoixa davant la situació sobrevinguda.
Als pagesos ens van considerar ‘activitat essencial’ el primer dia i
això va ser un privilegi. Al principi no hi havia massa feina a la finca,
però vam començar a aclarir aviat. El permís d’anar a la finca era,
sens dubte, una vàlvula d’escapament.
Ara estem en una fase més avançada en la que hauré de solucionar
la manca de treballadors existent.
Aquests dies he trobat a faltar les matinades a Utxesa i la llibertat
de moviment per tot el terme. La primavera està essent plujosa i
espectacular i no l’he poguda gaudir en plenitud, però he fet altres
coses”.
Com es presenta una campanya de la fruita que estarà marcada per mesures excepcionals?
“Serà molt complicat de gestionar tot plegat. No és una campanya de tanta producció com l’any passat i
recordo que venia uns dies avançada.
Es fan iniciatives per abastir de treballadors al camp i als magatzems, que inclouen protocols sanitaris. És
molt important que es tingui en compte aquest factor.
Per contra, hi ha moltes empreses que fan arribar gent sense cap mena de control i això pot acabar
perjudicant-nos a tothom. Les botigues ja han començat a detectar-ho.
La fruita ja fa uns anys que no va bé. El virus no sols ha atacat al sistema sanitari sinó que també ha fet caure
l’economia. No podem saber si la gent comprarà fruita, però els pagesos hem de seguir fent les coses tal com
ens manen i esperar liquidacions justes al desembre.
Els bancs van ‘al seu rotllo’ i ja ens han colat una devaluada molt important de la rendibilitat dels estalvis i
molta gent no ho sap. Desconec les condicions dels que hagin de contractar una pòlissa d’explotació.
Fins ara havíem de fer front a un munt d’adversitats ancestrals al sector, però la gent s’auto-protegia’ amb
assegurances. El d’enguany no té precedents; serà molt important sobretot no perdre la calma i pensar en el
bé de tots i totes.
És una situació anòmala que ens hauria de fer reflexionar sobre el model productiu i de comercialització que
tenim. Als nostres pares i padrins això no els hauria passat ja que tot es feia amb treballadors de casa i es
collia per abastir les ciutats més properes. Avui, tot es basa en la mà d’obra vinguda de fora i en omplir de
fruita els mercats d’Europa”.
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ARMANDO BISÚS I GAMBAU

Pagès

55 anys

Com ha estat el dia a dia de la teva feina durant l’època de
confinament?
“Donat que la pagesia ha estat classificada com a servei essencial
i l'estat d'alarma va estar decretat en un moment que no
necessitava mà d'obra extra, he pogut fer les tasques pròpies del
moment de la campanya amb una certa normalitat. En aquest dia
a dia no he deixat de mirar amb preocupació l'evolució d'aquesta
pandèmia que encara ara, es fa difícil creure que estigui passant i
les conseqüències que pugui tenir en la campanya que està
arribant”.
Com es presenta una campanya de la fruita que estarà
marcada per mesures excepcionals?
“Amb molta incertesa. Tot i que sembla que aquesta campanya podria anar bé, donat que segons les
previsions s'espera menys producció, estem davant d'una situació nova que no sabem quines repercussions
pot arribar a tenir i això m’amoïna. No sabem si tindrem tot el personal que necessitarem, com conviurem
amb la Covid 19 i com ens podrà afectar en un moment en què augmentarà la població als nostres pobles:
acompliment de les mesures de prevenció, possibles contagis o nous confinaments. La fruita segueix el seu
curs i no ens queda més que tirar endavant. Confiem en que tot anirà bé si tenim molta cura amb la prevenció
i anem resolent amb responsabilitat tots els imprevistos que puguin anar sorgint. Salut i endavant!”.

CARLOS FLORENSA I PÉREZ

Pagès

56 anys
Com ha estat el dia a dia de la teva feina durant l’època de
confinament?

“La feina de pagès es molt constant, dedicació contínua, perquè
cada dia has de preparar els arbres per quan arribi el dia de recollir
els fruits en el millor estat possible. Per a mi, l’ésser un sector de
primera necessitat no m’ha influenciat pel que fa al confinament ja
que en el cicle vegetatiu de l’arbre, cada dia hem de fer una feina
diferent, com ara l’aplicació de tractaments fitosanitaris, segar,
tirar herbicida, l’aclarida, control dels regs, etc. La naturalesa es
manté al marge del nostre dia a dia i de l’actualitat en la que vivim”.
Com es presenta una campanya de la fruita que estarà
marcada per mesures excepcionals?
“Si la campanya de la fruita en sí ja comporta certes dificultats
(calor, esforç físic, etc.), prendre les mesures per la Covid-19 encara la farà més complicada, tenint en compte
que la meitat dels treballadors, els tenim als països d’origen sense poder venir. Al fet que ens faltarà mà
d’obra, li hem d’afegir tot un seguit de mesures com serà prendre temperatures corporals dos cops al dia (en
cada torn de jornada), vigilar que mantinguin la distancia de seguretat, la higiene en la manipulació,
proporcionar-los els equips de protecció individual necessaris i informar-los del seu bon ús. Tot aquest seguit
de mesures, suposaran una dificultat afegida a la nostra feina, però els pagesos estem acostumats a superar
obstacles i tots junts ens en sortirem!”.
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REPARACIÓ D’UNA AVARIA EN EL SUBMINSTRAMENT ELÈCTRIC AL CARRER TEMPLERS
A finals del passat mes de març es va haver d’actuar davant
l’avís d’uns veïns del carrer Templers que van observar que
sortien unes guspires de dins el caixetí de llum, ubicat a la
façana del seu habitatge. Seguint els protocols obligatoris de
seguretat amb la corresponent mascareta i guants, els dos
operaris van poder solucionar l’avaria substituint els
components elèctrics malmesos per uns de nous i restablint el
correcte subministrament de llum.

ACTUACIONS DE MANTENIMENT A L’ENTORN DE ‘LA FUSTERIA’
Tot i que la situació de confinament total no ens permet gaudir del magnífic paisatge d’Utxesa, les herbes
van creixent i el manteniment i la neteja de la zona de l’edifici de ‘la Fusteria’ han de ser constants.
Aquests dies, el personal de TDSNaTur es va dedicar a retirar les males herbes i netejar els camins per a que
quan es pugui tornar a visitar i gaudir d’aquest entorn, es trobi endreçat i curiós i permeti gaudir de la natura
amb tota seguretat.

‘EL PREGONER DE TORRES’ ES SEGUEIX EDITANT I ES REINVENTA DAVANT LA COVID-19
Malgrat tots els entrebancs, anul·lacions
d’activitats, canvis diversos i conseqüències
directes que ha ocasionat l’arribada d’aquesta
inesperada i històrica pandèmia, la voluntat de
l’Equip de Govern ha estat sempre seguir
editant la revista ‘El Pregoner de Torres’ per
complementar la informació de tot el que
succeïa al poble als seus veïnes i veïnes.
El butlletí de març ha pogut recollir els actes
realitzats durant la primera quinzena i ha complementat l’editatge amb un especial ‘coronavirus’ per apropar
l’actualitat i l’evolució de la pandèmia al nostre poble amb un nou apartat que ha incorporat l’opinió i la veu
d’alguns torressencs i torressenques sobre l’actual situació. Una opció que es repeteix també aquest mes que
encara l’hem viscut, gairebé sencer, en confinament.
El repartiment de la revista per les cases del municipi l’efectuaren els i les membres de l’actual Equip de
Govern degudament equipats degut a l’estat de confinament total en el que es trobaven en aquell moment.
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TASQUES DE MANTENIMENT I REPARACIÓ A L’EDIFICI DE L’ALLOTJAMENT
Davant l’imminent inici de la campanya fructícola i l’arribada de gent al poble
per treballar-hi, cal deixar amb les màximes garanties les instal·lacions de
l’alberg municipal. Un edifici que en situacions d’un estiu normal s’omple de
gent que s’hi instal·len durant els mesos que dura la collita de la fruita. Una
circumstància que, aquest any, es veurà afectada segur per les mesures
d’aforament, control i d’higiene que s’obligarà a dur a terme a causa de la
pandèmia del coronavirus. Tot i aquest aspecte, les diferents càmeres que
formen l’esmentat complex municipal han d’estar a punt per garantir les
condicions necessàries. En aquest sentit, fa uns dies s’han instal·lat tots els
matalassos nous, després de molts anys, s’han pintat totes les parets
interiors i, recentment, s’han reparat desperfectes i elements trencats, com
per exemple el mobiliari d’una cuina d’un compartiment que estava en mal
estat. Unes tasques que es continuaran fent en els propers dies.

NETEJA I DESINFECCIÓ DE DIVERSOS PUNTS DEL POBLE
Durant bona part del mes d’abril, l’equip de la brigada municipal ha anat realitzant, diàriament, diferents
tasques de neteja i desinfecció com a mesura preventiva per la Covid-19, una actuació especifica en llocs
concorreguts del municipi. En aquest cas s’han netejat primer i durant uns quants dies, part dels carrers
principals, places i illes de contenidors amb aigua a pressió. Tot seguit, s’han desinfectat les voreres, els
elements del mobiliari urbà, els equipaments municipals com ara el Consultori, l’Escola, l’Esplai de la Plaça
Catalunya o el Pavelló Poliesportiu així com els locals oberts al públic considerats de primera necessitat i amb
més afluència de gent com ara els establiments d’alimentació, correus o la farmàcia.

A més, s’ha aprofitat aquesta actuació per dur a terme una tasca
a fons, també de neteja i condicionament, de la Plaça del Carrer
del Bou. Un espai que estava ple de males herbes, botelles i
llaunes de beguda tirades al terra, malgrat la situació de
confinament. Aquest indret de la nostra vila, punt d’encontre de
generacions diverses del jovent local al llarg dels anys, sovint ha
estat ‘castigat’ amb pintades, trencadisses i altres actes vandàlics.
Des del Consistori creiem necessari mirar de recuperar-lo i donarli una finalitat que faci d’aquesta plaça un lloc estimat i cuidat per tots els vilatans i vilatanes.
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TRACTAMENT AMB HERBICIDA PELS CARRERS I ESPAIS DEL MUNICIPI
Amb l’arribada de la primavera, la naturalesa ofereix tota
la seva esplendor i mostra d’això són les herbes i matolls
que han proliferat als carrers i voreres del nostre poble.
Per aquest motiu i seguint la dinàmica habitual, la Brigada
Municipal ha aprofitat aquests dies per a fer un tractament
amb herbicida pels carrers del nostre poble per tal
d’eliminar les antiestètiques males herbes i deixar els
diferents espais nets.

REPARACIÓ DEL PAVIMENT MALMÈS A LA PLAÇA DEL CASTELL
A mitjans del passat mes, membres de la Brigada també han tapat un forat de
dimensions considerables que s’havia produït al paviment de les immediacions
de la Plaça del Castell. L’obertura ocupava la part central del ferm per on hi
transiten vehicles a diari i suposava un perill en la circulació.
Per efectuar la reparació s’ha acabat de trencar i retirat la part malmesa per
omplir l’obertura resultant amb formigó tot deixant-lo reposar fins que l’espai
ha quedat de nou obert al trànsit.

LES MESURES D’ESTALVI EN LA FACTURA DE LA LLUM TAMBÉ S’APLICARAN AL MAIG I AL JUNY
El Consell d’administració de la COMERCIALITZADORA
TORRES ENERGIA, SL de data 25 de març de 2020 va acordar
aplicar un conjunt de mesures per tal de donar suport a tots
els nostres abonats. Aquest acord inicial era d’aplicació per als
consums del mes de març i d’abril, i deixava oberta la seva
pròrroga atenent a la situació i evolució de la pandèmia
provocada per la Covid-19. Les mesures que es van acordar
van ser:
• PRIMER:_ Aplicar un 25% de descompte a l’energia de tots
els consums domèstics, per tal de compensar l’increment
AQUESTES MESURES S’APLICARAN TAMBÉ
d’energia que poden tenir els domicilis atès la situació de
DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNY
confinament.
• SEGON:_ Pel que fa a les empreses o indústries, es
permetrà la reducció de potència durant la situació actual.
Per realitzar aquest tràmit i per facilitar la seva aplicació, la
mateixa empresa realitzarà únicament el cobrament de la potència utilitzada, en lloc de la contractada. El
client no caldrà que faci res, ni cap petició ni sol·licitud. Ho farà d’ofici l’empresa, atenent a cada cas
concret.
• TERCER:_ Facilitar el pagament fraccionat de les factures de subministrament elèctric de totes les
persones que ho necessitin. En cas de fraccionament del rebut, no s’aplicarà cap recàrrec ni penalització.
Aquestes mesures està previst que es prorroguin també
durant els consums del mes de MAIG i JUNY.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

23

ENTREVISTA

ACTUALITAT DEL MES D’ABRIL - Maig 2020

“Un virus ens ha separat però mai les persones havíem estat tan unides”
Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria des dels 17 anys (Creu Roja de Lleida),
Tècnic de Grau Superior en Documentació Sanitària (INS Torre Vicens)

Grau d’Infermeria a la Universitat de Lleida (UDL)
Màster en Cures urgents hospitalàries i Postgrau Ferides cròniques complexes

Va néixer el 13 de Juliol de 1966 a Torres de Segre, filla del
Joan i la Pepita. Es va casar al 1988 amb l’Antonio Alcázar i
Landri amb qui ha tingut dos fills: el Toni i la Raquel.
Ha treballat durant 15 anys en consultes privades (consulta
d’odontologia i oftalmologia) i, posteriorment, a la
Residència San Sebastià d’Alcarràs. Des de fa 13 anys
treballa a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova,
actualment al servei de traumatologia i neurocirurgia.
Li agrada caminar, la restauració i fer manualitats però,
sobretot, estar amb la família, els amics i les amigues.

Va néixer el 26 de Juliol de 1994 a Torres de Segre, és filla de
l’Antonio i la Carme i té un germà en Toni. Des de fa dos anys
el “Kaos”, un gosset que també forma part de la família.
Actualment, des de fa 4 anys treballa al servei d’urgències
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. A més, des de
fa uns mesos també treballa com a infermera a l’Institut de
Recerca Biomèdica, compaginant les dues feines.
Li agrada dedicar temps al seu poble, per això des de fa 5
anys forma part de la JAEC. També li agrada moltíssim viatjar
i passar estones amb els meus amics i amigues.

Jo sempre he cregut que la vostra és una feina vocacional, quan vàreu descobrir que volíeu ser infermeres?
Mª CARME: Vaig començar treballant en un
magatzem de fruita i una companya meva, que per
cert també és TCAI, m’explicava les seves històries:
què feia, què estudiava. Vaig decidir que jo també
ho volia estudiar perquè em semblava una feina
molt bonica. Aquell mateix setembre vaig començar
a estudiar el Cicle a l’Escola Oficial de la Creu Roja
de Lleida. És una feina que sempre m’ha agradat
molt perquè m’agrada el tracte amb la gent i el fet
d’escoltar als pacients/es i empatitzar amb ells/es.

RAQUEL: Jo volia ser llevadora, que és una
especialitat de la infermeria, per això havia de
començar primer essent infermera.
Durant la carrera vaig anar canviant d’idea, ja que
vaig adonar-me que la professió d’infermera
m’encantava.
No descarto tornar a estudiar i fer l’especialitat que
tenia en ment, però de moment estic molt contenta
amb la meva feina i del servei on la desenvolupo.
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Quin és el vostre lloc de treball? I quines feines dueu a terme?
Estic a la planta de
Al servei d’urgències
traumatologia i de
atenem pacients amb
neurocirurgia
on
patologies urgents, els
atenem
pacients
quals venen pels seus
d’aquestes
dues
propis mitjans o amb
especialitats. La gran
ambulància. Al nostre
majoria esperen una
servei fem l’atenció
cirurgia o han sortit
immediata fins que el
d’ella, nosaltres els
pacient està prou
fem les cures i els
estable per donar-li
ajudem en la seva recuperació. Tot i això, amb l’inici
l’alta o derivar-lo a qualsevol altra unitat de
de la pandèmia l’hospital va haver de reestructurarl’hospital. Urgències és la porta d’entrada de tots els
se, la meva planta el dia 21 de març va començar a
pacients que arriben a l’Hospital, entre ells també
assumir pacients de la Covid-19.
els de la Covid-19.
Quina és la vessant positiva i negativa de la vostra feina?
Mª CARME: Una de les coses positives d’aquests
dies que estem vivint ha estat veure com un pacient
és donat d’alta. Tot l’equip l’hem aplaudit, no
només per agrair el seu esforç, sinó també per
donar més força a la resta de pacients que
segueixen ingressats. Són moments emocionants.

RAQUEL: En el nostre dia a dia hem d’aprendre a
separar la feina de la nostra vida personal però no
sempre és fàcil. De vegades ens fem molt nostres les
patologies o problemes que poden tenir els nostres
pacients ja que cadascú té la seva història i no
sempre totes acaben bé.

Se que heu estat contagiades amb la COVID19. Com esteu? Quines mesures heu adoptat?
Mª CARME: A casa nostra vam començar a prendre
mesures des dels primers dies, ja que al treballar a
l’hospital, contagiar-nos o contagiar als de casa era
molt més fàcil.
Tot i així, com que vaig començar a tenir símptomes
em van fer la prova i vaig donar positiu. Per la qual
cosa també li van fer a la meva filla, que tot i estar
asimptomàtica també va donar positiu.

RAQUEL: Com que tenim dos pisos la mare i jo ens
vam instal·lar al pis de dalt i el pare i el Toni al de
baix.
Ells són els qui ens preparen el menjar i la família
ens porta tot el que necessitem.
Durant aquests dies hem extremat les mesures
d’higiene i no hem tingut cap tipus de contacte els
uns amb els altres.

Avui som dia 17 d’abril i ja portem quinze dies de confinament total i, per sort, hem estat unes privilegiades
ja que ho hem pogut passar a casa. Ja ens trobem molt bé i amb ganes de tornar al nostre lloc de treball el
més aviat que sigui possible.
Com creieu que heu estat contagiades?
Mª CARME: A l’hospital tenim equips de protecció individual però molts
cops els hem de reutilitzar i en el moment de posar-lo i treure’l és quan
augmenta el risc de contagi. Algun dia els EPIs no arriben a tots/es els
professionals i sort n’hem tingut de les bates fetes amb bosses que ens
han fet arribar gent voluntària. A més, cal tenir en compte que estem
en contacte directe amb pacients positius durant les set hores que dura
el nostre torn i la càrrega viral i el risc de contagi és molt elevat.

RAQUEL: És molt difícil conèixer
de quina manera hem estat
contagiades.
El més probable és que hagi
estat treballant però també
podria ser que hagués passat
fora de l’àmbit laboral.
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Quan creieu que podreu tornar? Quins són els protocols a seguir?
Mª CARME: En el meu cas,
com que a dia d’avui
encara tinc símptomes,
esperaré a la setmana
vinent.
Si la proba ja surt negativa
podré tornar a la feina.

RAQUEL: En el cas del personal sanitari com nosaltres i si es presenta algun
símptoma ens fan la proba del “Frotis” en la que se’ns agafa una mostra del
nas i de la faringe tipus “ Mcauto”. Això vol dir que anem amb el nostre
cotxe fins a l’Arnau en un lloc que ja està habilitat per fer això i sense baixar
del cotxe ens fan la proba. Després de 15 dies, si no es presenta cap
símptoma, ens la repeteixen. Jo estic esperant que em truquin per fer-me
un altre cop la proba. Si dona negatiu, em podré incorporar.

Teniu ganes de tornar a la feina?
Oh i tant que sí Pepita!! En tenim moltíssimes ganes!!. Volem tornar a la nostra vida normal, trobar-nos
amb els companys i companyes i tornar a treballar!!.
Com creieu que han portat les administracions aquesta crisi sanitària?
Pensem que s’ha començat a actuar tard i que hi hauria d’haver hagut previsió de material i protocols
d’actuació molt abans. Tot i que aquesta pandèmia ens ha vingut molt gran a tots/es no ens agrada veure
com els nostres polítics es recriminen contínuament. Pensem que és el moment d’unificar esforços i anar
tots/es a una tal com fa la ciutadania.
Què en penseu de les mostres d’agraïment i solidaritat de la gent cap a la vostra feina?
Mª CARME: Al nostre poble s’han creat moltes
iniciatives com per exemple la confecció de
mascaretes i bates, l’ajuda al col·lectiu de risc, la
desinfecció dels diferents carrers del poble, el
treball en feines de primera necessitat, entre
moltes altres.
Tots i totes tenim la nostra manera de ser i de
pensar però, un cop més, hem sabut deixar les
nostres diferències de banda i actuar junts cap a
una mateixa direcció i amb un mateix propòsit.

RAQUEL: Durant aquests dies els professionals
sanitaris hem rebut moltes mostres d’agraïment i
això ens dona molta energia per seguir treballant.
Tots/es aportem el nostre granet de sorra per fer
front a aquesta lluita i, des d’aquí, també volem
agrair a totes les persones que, d’una manera o una
altra, col·laboren en aquesta causa. També agrair al
personal del Consultori mèdic de Torres i del CAP
d’Alcarràs per la seva preocupació constant per la
nostra salut i la seva deferència cap a nosaltres.
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Quina lliçó en podem extreure a nivell social de la COVID19?
Estem vivint un moment excepcional en les nostres vides, però sempre intentem treure la part positiva de
les coses, tot i que sigui un procés lent tot tornarà a la normalitat.
Creiem que la lliçó que en podem treure és queixar-nos menys, valorar i gaudir més de les petites coses
que la vida ens dona cada dia, sempre al costat de les persones que estimem.

Raquel Alcázar i Molins

Mª Carme Molins i Gibert

A

preciats lectors i lectores, suposo i espero que quan llegiu aquesta entrevista, la Mª Carme i
la Raquel ja estiguin totes dues al capdavant de les seves respectives feines, doncs a hores
d’ara ja estan recuperades i han donat negatiu ambdues al test de la Covid-19.
Ja sabeu que m’agrada molt escoltar i escriure vers el que diu la gent del poble. Aquesta vegada m’ha
impactat molt la determinació de dues dones valentes que es dediquen amb devoció a una feina que,
ara per ara, és considerada de risc.
Si soc sincera amb mi mateixa, us he de dir que jo no sé si seria capaç de fer el que elles fan. Si continuo
essent sincera, tampoc seria capaç de tornar a la feina, després de superar un contagi, amb la
determinació i alegria que elles demostren.
No hi ha res més bonic que dedicar-te a allò per al que realment tens aptituds. Si és així.. treballes
amb les mans i també amb el cor i això és nota.
Gràcies noies, estem en bones mans!!
Pepita Ruestes i Piñol
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre
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LA FOTOGRAFIA DEL MES

Característiques de la fotografia
“La primavera, esclat de les plantes després del descans de l’hivern. Un bon motiu
per submergir-se dins d’aquest mar de color i poder-lo contemplar fruint de
l’alegria i el goig de veure el camp com un jardí ben cuidat. És una vegada a l’any!”.

Josep M. Prada

DIAFRAGMA: 10
FOCAL: 24
EXPO:
1/1200
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Breu història
de D’ABRIL
les pandèmies
globals

espai d’història local
TORRES DE SEGRE HA ESTAT TESTIMONI D’ALTRES PANDÈMIES MUNDIALS DE LA HISTÒRIA
"Hi ha una raça de certes criatures diminutes que no es poden veure amb
els ulls però que floten a l’aire i entren al cos per la boca i el nas, i causen
malalties greus", escrivia el funcionari i militar romà Marc Terenci Varró
sobre l’epidèmia de Corfú de l’any 49 aC. Ja al segle IV aC, els grecs
detallaven que una epidèmia (una paraula que en grec també volia
dir arribada) era una malaltia que tenia l’origen en el que es respirava.
Diferents microorganismes han mutat, evolucionat i viatjat, i han intentat sobreviure des de temps
ancestrals amb els humans com a hostes. En alguns indrets, fins i tot, han fet desaparèixer comunitats
senceres que no han deixat rastre, perquè on hi havia civilització hi ha crescut la selva. I se'ls ha combatut
fumigant, desinfectant, confinant, amb quarantenes, obligant a fer passejades per respirar aire fresc i, en
algun moment, evitant el sexe perquè es considerava que debilitava. Molts consells de segles passats que
es repeteixen en el present amb l’aparició d’una nova i mortífera pandèmia: el coronavirus covid-19.
Fins a la data i per aquest ordre, les cinc pandèmies més letals a escala global han estat la verola, el
xarampió, la grip espanyola, la pesta negra i el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).
La pandèmia de la Covid-19 ens ha impactat força als torressencs i les torressenques, així com a la resta de
la societat mundial. En el marc mental, històric i vital dels contemporanis no existeix record que s'assembli
a la situació que es viu actualment per la pandèmia, però Torres de Segre ja va patir situacions semblants i,
fins i tot, molt pitjors al llarg de la seva història: la pesta negra, la verola, el còlera o la grip espanyola en
són alguns exemples.

LA PESTA NEGRA, 75 milions de morts

(any 1348 - 1720)

Per molts motius, la pesta negra és la pandèmia més cèlebre
de la història i la primera gran malaltia mortal. El bacteri
‘Yersinia pestis’ va ser la culpable de l’epidèmia que va matar
75 milions de persones a tot el món l’any 1348, encara que el
seu focus principal va ser Europa. Va entrar per Itàlia a través
del contagi animal: es creu que van ser les rates que poblaven
les ciutats medievals de llavors les que van estendre el virus.
Es transmetia a través de puces i polls i es creu que es va
estendre de l’Àsia cap al vell continent a través de les rutes
comercials. Tot i que aquesta malaltia ja existia des dels La ciutat de Ragusa, avui Dubrovnik, va aprovar l’any 1377
una llei per contenir la propagació de la pandèmia de Pesta
temps de l’Imperi Romà, fins aleshores mai s’havia donat amb Negra. És el primer exemple històricament documentat d’una
una violència similar. A Catalunya, la població es reduí a la ciutat en quarantena.
meitat, a Espanya va passar de 6 a 2,5 milions d’habitants i a Europa, de 80 a 30 milions.
L’any 1720 va ser el darrer brot significatiu de la ‘Pesta Bubònica’ matant a un total de 100.000 persones a
la ciutat francesa de Marsella.
De ben segur que aquests brots tant desoladors també deixaren empremta en la població torressenca però,
malauradament, no hi ha referències documentades tan antigues que així ho puguin evidenciar.
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L’EPIDÈMIA DE VEROLA, 300 milions de morts

(any 1868)

El nom verola prové de la paraula llatina variola, que significa "tacat"
i es refereix a les bombolles que apareixien a la cara i en el cos d'una
persona infectada. Causada pel virus ‘variola virus’, provocava
quadres de febre elevada, vòmits, erupcions cutànies, deshidratació
i casos de ceguera, va sobreviure durant molts segles i s’estima que
va acabar matant 300 milions d’humans a tot el món.
Talment com altres poblacions, Torres de Segre va sofrir un índex de mortalitat més elevat a l’habitual entre
el període del 1854 fins a final del segle XIX, assolint les 144 defuncions durant tot l’any 1868. Una xifra
aclaparadora causada per aquesta epidèmia de verola que va portar el pànic a la vila durant els mesos
d’estiu i tardor, fent estralls principalment a la població infantil (dels 144 morts, 112 van ser infants). Sens
dubte un dels punts més foscos de la història documentada del nostre municipi.
L’últim cas de contagi natural de verola es va diagnosticar
l’octubre de 1977 i al 1980 l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) certificà l’erradicació de la malaltia en tot el
planeta gràcies a l’aplicació de les vacunes. Avui dia no
representa una amenaça per a l'ésser humà i encara que està
gairebé eliminada, hi ha ceps d'aquest virus en laboratoris dels
Estats Units i de Rússia per un possible nou rebrot.

EL XARAMPIÓ, 200 milions de morts
El xarampió, ha estat una malaltia molt freqüent a tot el món, ja que és
altament contagiosa. Semblant a la rubèola i la varicel·la produeix unes
taques vermelloses en la pell i episodis intensos de febre i malestar
general. El xarampió és una malaltia endèmica, el que significa que ha
estat contínuament present en una comunitat, i moltes persones
desenvolupen resistències.
El 1529, un brot de xarampió aparegut a Cuba, va matar dos terços dels indígenes que havien sobreviscut a
la verola. La malaltia havia fet estralls a Mèxic, Amèrica Central, i a la civilització inca.
En els darrers 150 anys, el xarampió s'ha estimat que ha matat prop de 200 milions de persones a tot el
món, normalment per inflamació pulmonar. Més concretament, l'any 2000 el xarampió va matar unes
777.000 a tot el món, i es calculen uns 40 milions de casos de xarampió a nivell mundial aquell mateix any.
Abans que la vacuna s’introduís el 1963 i se’n generalitzés l’ús, cada dos o tres anys es registraven
importants epidèmies de xarampió que arribaven a causar prop de dos milions de morts a l’any. Des del
seu ús, aquesta vacuna ha contribuït a un dràstic retrocés de les infeccions als països desenvolupats. Als
països en vies de desenvolupament (especialment a Àfrica i Àsia) la incidència de la malaltia encara és
elevada, principalment per les dificultats d’accés a la vacuna.
Actualment, a nivell mundial, el xarampió també pateix un important repunt. Des del gener passat s’han
declarat més de 360.000 casos a tot el món, la xifra “més elevada” des del 2016. La República Democràtica
del Congo, Madagascar i Ucraïna són els països més afectats a escala global. El Brasil i França són altres
dels països que han registrat un augment de casos.
No té cura, es contagia un cop a la vida i, actualment, no suposa una amenaça gràcies a la vacuna triple
vírica que se'ls posa als nens. A diferència de la verola, no obstant això, el xarampió no està erradicat.
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L’EPIDÈMIA DE CÒLERA

(any 1885)

De totes aquestes calamitats, cal ressaltar també
dins el mateix segle els diferents brots d’epidèmies
de còlera, sobretot la de l’any 1885. Causada per
les enterotoxines del ‘bacil vibrio cholerae’, els
malalts mostraven una síndrome basada en vòmits i
una excessiva diarrea (denominada colerina) sense
mostrar amb prou feines febre. La mort es produïa
per deshidratació en menys d'una setmana.
El còlera va ser una malaltia endèmica a la Índia
durant segles; tanmateix no existeixen noticies de la
seva propagació a Europa abans del segle XIX. Hi van
haver fins a set pandèmies de còlera diferents, des del 1820 en endavant, que afectaren el món i la
Península causant milions de morts, essent la darrera de l’estiu de l’any 1885 la que va ocasionar més morts
al nostre territori. Aquesta epidèmia fou el flagell més mortífer que patí Lleida durant tota aquella centúria,
només comparable a les grans pestes de l'edat mitjana. Es va generalitzar a Lleida i a molts pobles de la
província, principalment a la baixa ribera del Segre, i des de que es va començar a manifestar no tardaren
en arribar a la Diputació Provincial notícies alarmants, sobretot de (1) Disenteria: Malaltia infecciosa que provoca la
inflamació i l’aparició d’úlceres a l’intestí gros
Torres de Segre, Seròs i Massalcoreig.
acompanyades de febre, diarrea i sang. El
consum d’aigües contaminades pot provocar-la.
Aquell any a la nostra vila hi hagueren 107 defuncions.
(2) Gangrena: Mort d’un teixit d’una persona o d’un
animal per falta de d’irrigació sanguínia o per
Segons els registres parroquials de l’època, les causes de la mort més
infecció d’una ferida.
corrents al poble eren per les febres, la disenteria(1), gàstriques, (3) Dentició: Aparició i formació de les dents.
(4) Diftèria: Malaltia greu i contagiosa produïda per
un bacil que crea una infecció de les vies
feridures, gangrena(2) i pel que fa a la mortalitat infantil: dentició(2),
respiratòries i provoca ofec.
diftèria(3) i verola.
El motiu de la seva propagació i infecció s’atribuïa, segons el Dr. M.
El beber agua que contenga el
Torres, a algun factor de consum massiu, segurament l’aigua de
agente productor de la enfermedad,
hace explotarla rápidamente. Se
proveïment públic. No obstant, també es donava importància a l’aire
supuso en 1884 que las aguas del
com a mitjà de propagació.
Segre que nace en Francia y recibe
A Torres de Segre, talment com en les localitats contaminades es van
como afluente el rio La-Tet, que pasa
haver d’adoptar unes mesures sanitàries per intentar frenar el brot
cerca de Perpiñan, en donde se cebó
que desaconsellaven l’ús pel consum d’aigua de pous, sèquies i del riu.
la
epidemia,
propagaron
la
enfermedad a Artesa de Segre, Torres
En total es van produir 535 morts per còlera durant aquells 3 mesos
de Segre, Balaguer, Lérida y otras
fatídics a Lleida i a poblacions veïnes del Baix Segre, registrant entre
poblaciones ...
juliol i setembre quasi tants morts com en qualsevol any sencer del
(Una epidèmia de còlera el 1885, Gimbernat 2011 56)
quinquenni anterior. Les actes de la Diputació van donar per acabada
l’epidèmia l’1 d’octubre de 1885. Mesos abans, el metge de Corbera d’Ebre, Jaume Ferrán va crear la
vacuna contra el còlera, la primera en immunitzar als humans contra una malaltia bacteriana.
A més de la gran quantitat de víctimes mortals, el terror que causà la malaltia va fer que el brot de còlera
buidés ciutats com Madrid i Burgos, molta població es va desplaçar deixant els seus negocis abandonats,
les ciutats despoblades. L'efecte sobre l'economia es va sentir en dècades posteriors. Després de cada un
dels quatre brots, els camps s'abandonaven i anaven seguits de períodes d’escassetat que afectava grans
grups de població. Una situació inimaginable que podem tornar a viure en un futur força proper.
La malaltia del còlera de finals del segle XIX semblava haver desaparegut a Europa i Amèrica en els anys
posteriors, i des de 1950 només es van mantenir brots esporàdics a l'Índia i Bangla Desh.
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Malgrat tot, apareixen dos nous brots a Espanya, el 1971 i 1979, que es
fiten amb relativa facilitat sent el nombre de víctimes escàs en
comparació a les del segle XIX.
Amb l’ajuda de la medicina i una millora en les condicions higièniques
en general, el còlera està més controlat però no erradicat, ans al
contrari. Segons l'OMS, a dia d’avui afecta entre tres i cinc milions de
persones l'any i provoca entre 100.000 i 120.000 defuncions. La
pandèmia actual (la setena des que al segle XIX es propagués des del
delta del Ganges fins a l'Índia) va començar al sud d'Àsia el 1961 i va arribar al continent africà el 1971, i a
Amèrica el 1991. Avui dia el còlera és present a l'Àfrica i al sud-est asiàtic.

LA GRIP ESPANYOLA, entre 50 i 100 milions de morts*

(any 1918 - 1920)

Un dels virus més mortífers va deixar de causar estralls fa precisament un segle:
la grip espanyola. L’origen no va ser espanyol, però Espanya es va endur la mala
fama perquè va ser un dels únics estats que no va censurar les xifres d'afectats,
perquè els altres països encara estaven immersos en la Primera Guerra Mundial.
Encara que alguns investigadors van afirmar que començà a França l’any 1916 o
Xina el 1917, molts estudis situen els primers casos a la base militar de Fort Riley
(EE.UU.) el 4 de març de 1918, per tant, lloc on va néixer la pandèmia.
La verola i el xarampió van matar a milions de persones durant diversos segles.
La grip espanyola va causar la mort d'entre 50 i 100 milions de persones en
només dos anys (entre 1918 i 1920), sent una de les pandèmies més letals de la
història, amb un índex de letalitat del 2,5% a arreu del món.
Viatjava més a poc a poc que avui, amb tren i vaixell, però va arribar a tots els racons del planeta, des dels
boscos d’Alaska fins a l'illa de Samoa, a la Polinèsia. El moviment de tropes derivat del conflicte bèl·lic
existent també va contribuir que s’estengués i saltés fronteres.
A diferència del coronavirus, la grip espanyola va tenir poc impacte entre els més grans i, en canvi, es va
acarnissar amb la gent jove. Una de les hipòtesis és que la gent més gran segurament estava més
immunitzada, potser perquè dues dècades abans, la grip russa (1889-1894), va matar un milió de persones.
Però la mortaldat no va ser només a causa de la grip espanyola. En aquell moment encara no s’havien
inventat els antibiòtics i molts van morir per infeccions bacterianes secundàries. A més, una gran part de la
població vivia en situació de pobresa, en barris massificats i en condicions higièniques precàries. No hi havia
resposta farmacèutica i tot es concentrava en reforçar mesures d’higiene personal, confinament i
tancament de llocs públics com escoles i teatres. En algunes ciutats s’exigia per ordenança l'ús de
mascareta. A Nova York fins i tot es multava les persones que no es tapaven la boca quan tossien.
Des del govern civil es recomanava no respirar l’aire de cafeteries, tavernes, teatres, casinos i altres llocs on
A Lleida, la gran pandèmia de fa un segle va disparar en
Hospital Santa Maria a l’IEI. Edwards A. Rogers
un 25% el nombre de morts. El març del 1917 van morir
54 persones. Un any més tard, quan encara no s’havia
declarat la malaltia, les víctimes mortals van ser 65. El
març del 1919, en canvi, la grip feia els últims efectes i
les defuncions es van disparar fins a registrar-se 127
morts, segons assenyala un treball d’Antonio Artigues,
estudiós de la història de la Medicina.
*L’estimació de víctimes mortals a causa de la ‘grip espanyola’ no és precisa donat que les taxes més altes de mortalitat es van
registrar a Àsia i Àfrica, on no hi havia registres regulars de morts. Segurament, foren més de les que es calcularen.
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Un virus que es propagava i actuava molt ràpid. Des que es manifestaven
els primers símptomes fins a la mort del pacient podien transcórrer dos o
tres dies. Però, de vegades, eren tan sols unes quantes hores. I, a més de
la virulència, va ser una malaltia que, al contrari del que acostuma a succeir
amb la grip estacionària, es va acarnissar amb els joves. El 72 % de les
víctimes mortals de Lleida i província dels que es coneixia l’edat tenien
menys de quaranta anys, una constant que es va repetir a tot el món.
Hi havia tanta psicosi que en alguns pobles veïns de la capital de la terra ferma es van fer callar els
campanars perquè el toc de difunts desmoralitzava la població. Es va prohibir anar al cementiri per Tots
Sants i es va obligar a enterrar els morts de matinada.
Hi havia tants afectats que els metges no donaven l’abast. No obstant, la grip espanyola no va ser
especialment letal a la demarcació de Lleida, encara que va causar la mort de 84,4 persones per cada 10.000
habitants. Torres de Segre no se’n va deslliurar pas dels efectes d’aquesta
Lo Pau del Ral
pandèmia, no obstant, no disposem de dades documentades ni testimonis
i el Ton del Crit
vivencials per saber l’exactitud de la seva afectació. Si que hem pogut recuperar
han vingut de Bovera
i
ens
han portat la Grip.
una cantilena, en to humorístic, que la gent del municipi cantava quan aquesta
(Informació: Josep Marsellès)
‘grip’ arribà al nostre poble.
En definitiva, un virus misteriós causat pel ‘brote de influenza virus A, del subtipus H1N1’ que va contagiar
en quatre mesos la meitat de la població del planeta i que pocs mesos després, inexplicablement, va
desaparèixer sense deixar rastre. Segons alguns científics, no s’exclou que el virus romangui latent en
qualsevol lloc de la Terra, podent-se tornar actiu i epidèmic de nou.
Amb la recent aparició de la Covid-19 en forma de pandèmia global i la inevitable comparativa amb
l’esmentada de la grip espanyola, els experts coincideixen en afirmar que biològicament són ben diferents,
tot i algunes similituds en els símptomes dels afectats. La Covid-19 és un ‘enemic diferent’.
Si bé és cert que per afrontar aquesta nova pandèmia apareguda s’ha tingut en compte, sense cap mena de
dubte, la situació viscuda entre el 1918 i 1920, intentant aprendre dels errors comesos i ‘copiant’ totes
aquelles mesures que resultaren efectives en aquell temps, dins d’una societat que presentava molts menys
recursos sanitaris i econòmics que l’actual que està més preparada, sobretot dins el camp de la medicina.
D’entre les mesures més estrictes adoptades recentment per diferents països del món davant l’afectació
de la Covid-19, han estat la de controlar els moviments humans, el confinament total de la seva població o
la suspensió d’esdeveniments públics. Unes decisions que no es produïren amb la grip espanyola de fa més
de cent anys on la major part de soldats contagiats, enlloc de ser confinats i tractats tan bon punt
presentaven símptomes, van ser enviats a casa o a hospitals llunyans, i hom creu que això en va multiplicar
la propagació. Les xifres indiquen, a més, que els països que trigaren més a ordenar quarantenes i a
suspendre esdeveniments públics, com ara Nova Zelanda, són els que van tenir més víctimes mortals.
Encara que no va ser igual en tots els països, s’estableix que la ‘grip’ de 1918 va tenir entre dos i quatre
rebrots nous. Una possibilitat que els experts també estan apuntant en l’actualitat amb el coronavirus.
També es parla molt de l’impacte econòmic i social de la pandèmia actual. A la de 1918, ambdós van ser
terribles amb una disminució del 18% de l’economia i l’afegit d’estar enclavada entre dos guerres mundials.
I ara? És impossible de saber, encara que canviarà en molts sentits la nostra societat a curt i mitjà termini.
L’impacte de la Covid-19 encara està per veure però segons experts economistes, hauria de ser menor.
Inevitablement, aquestes grans pandèmies són una cosa natural. Han passat, passen, i passaran, encara que
ens quedin lluny les grans epidèmies de la història. Està a les nostres mans prendre consciència que som
vulnerables: cal ser una mica més responsables i estar a punt per afrontar el millor possible aquest tipus de
situacions d’emergència.
Informació: https://catalunyadiari.com; Una epidèmia de còlera el 1885, Gimbernat 2011 56; L’epidèmia de còlera a Lleida, 1885
Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència, Antonio Artigues; vilaweb.cat; Josep Marsellés; Ismael Panadés
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“Fotografiar feines de camp
quotidianes no n’acostumo a fer
gaires, aquesta vegada però eren
molt especials. Ja no eren al camp
sinó al carrer i de nit... amb el
carrer solitari i sota un toc de
queda que, enmig del silenci,
imposava un respecte. Hi havia
certa por de sortir al carrer. Por
potser ja no del virus que diuen
que corre lliurement i que al poble
pocs han vist, sinó por a aquesta
nova situació... Però vaig ser
intuïtiu: algú ho havia de fer, el
moment era històric i no sabem
com acabarà tot. Vaig sortir un
segon al carrer en el moment de
passar els tractors sulfatant les
façanes per davant de casa”.

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 de maig de 2020
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