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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 - 20:00h (Dilluns a Dijous) 

09:00 - 13:00h (Dimecres i divendres) 

C. Torres Energia 973 792828 8 – 15:30h  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        061 

Mossos  Esquadra 112 o 973 700050 

Bombers  Lleida 112 o 973 030100 
  

 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

Lleida - Torres Torres - Lleida Lleida - Torres Lleida - Torres 

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

7:55         
9:30 
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15:15 

7:15    19:00    
21:00 

7:15     7:45     
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PRESENTACIÓ 
 
 

El maig del 2020 formarà part de la història sens dubte 

per l’estranya situació que hem viscut plegats amb la 

Covid-19, però també serà notícia meteorològicament 

parlant ja que ha estat un dels més càlids mai registrats 

a l’Observatori Fabra, amb registres des del 1914. 

Que aquest maig ha fet més calor de la que toca és 

evident. Amb una temperatura mitjana de 19,03°C - 

segons Meteocat – es situa 2,5°C per sobre de la mitjana 

climàtica, que per al període 1981-2010 se situa en 

16,7°C. Menys d’una dècima per sota dels 19,1°C 

registrats el 2015, any en què hi hagué una onada de 

calor prematura a casa nostra. A més de les altes 

temperatures, també cal destacar un registre de 

precipitacions continues prou importants. 

El mes de maig també ha anat dibuixant l’evolució 

‘positiva’ d’aquesta maleïda pandèmia que ha sacsejat 

el món i que ha generat una crisi sanitària mundial. 

Definitivament sembla que arriba una ‘nova 

normalitat’. No se sap ben bé per quant temps, 

presumiblement fins que hi hagi una vacuna o fins que 

una gran franja de la població hagi generat anticossos 

que la protegeixi de noves infeccions, però el cas és que 

durant un temps res tornarà a ser com abans. Per 

adonar-se’n només cal fer un cop d’ull a les mesures 

dictaminades al BOE aquests dies amb l’entrada a la 

fase 1 de la desescalada per a la reobertura de bars, 

biblioteques, sales de vetlla o piscines, entre altres. 

Definitivament, la ‘nova normalitat’ no s’assemblarà 

gaire a la que vam deixar enrere la primera setmana de 

març quan el virus ja campava per tot arreu. El que 

caldrà veure és com ens hi anem adaptant la població 

d’ara en endavant. Perquè la vida empeny, ens neguem 

a renunciar a la nostra llibertat, a la diversió, al gaudi, i 

això és el que portem als gens, que no ens deixa rendir. 

En aquests moments hem de ser més que mai 

comunitat i tenir la capacitat i la generositat de treballar 

pel bé comú. Depèn de tothom no abaixar la guàrdia 

perquè es pugui arribar a la meta amb garanties d’èxit. 
 

 

Edita: Ajuntament de Torres de Segre 
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Contacte: revistaelpregonerdetorres2@gmail.com

CULTURA 
Festa Major Maig confinada; Reobertura Biblioteca; Donació antic estanc. 

 
 
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Plantació d’arbrat a Torres; Substitució arbres punts de pesca d’Utxesa; 

Reobertura de ‘La Fusteria’; Reactivació activitat ‘Leader Ponent’;  
Enderroc edific d’Enel a Utxesa; Nova senyalització entorn ‘La Fusteria’. 

ESPORTS 

Reunions desconfinament sector esportiu; Comunicat obertura piscines. 

ACTUALITAT 
Evolució del Covid-19 durant el maig; Afectació Covid-19, actuacions i 

propostes al nostre municipi; La veu dels nostres comerços alimentaris; 
Minut silenci homenatge víctimes Covid-19 i de violència gènere;  

CHE programa crescudes controlades del riu; Important episodi pluges; 
Reobertura Església; Nou logotip Llar Infants; Preparatius Casal Estiu ’20. 

 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA (especial pagesia)   
La campanya de fruita segueix condicionada per la crisi del coronavirus; 

La veu de la nostra pagesia. 
 

ACTUACIONS 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

L’ENTREVISTA (especial Noces d’Or 1970 – 2020) 
 

SABIES QUE 
Història de ‘Ca la Curcona’ o ‘Cal Practicant’  

 
 
 

L’AGENDA DEL MES DE JUNY QUEDA AJORNADA 
Text i fotografia de Quim Estadella 

 

 

https://beteve.cat/medi-ambient/barclona-30-graus-maig-2020-calor-temperatura/
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LA FESTA MAJOR DE MAIG 2020, CONFINADA 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre va preparar diferents activitats amb motiu de la Festa Major de maig. 

Aquest any i degut al confinament, hem hagut de canviar les celebracions al carrer, a l’Església i a l’Ermita, 

per actes confinats però plens de simbologia i sentiments. 

A les 22:00h del divendres dia 8 de maig, es van 

reproduir pels altaveus del poble les ‘coplilles’ del 

Sagra Cor, cantades i enregistrades per la Coral la 

Lira. 

Les ‘coplilles’ es van iniciar probablement cap als 

anys 60 i, tradicionalment, només les cantaven 

homes. Avui en dia també hi ha dones que les 

canten. Hi ha tres tocs de campana per anunciar 

l’inici i guardar silenci, el que fa el ‘solo’ comença 

la ‘coplilla’ i la resta canten la repetició fins que 

arriba un punt en que canten tots junts. Per acabar 

es repeteix el repic de la campana. Es solen cantar 

a partir de la mitjanit d’una festivitat local, en cantonades dels carrers del poble perquè tothom les pugui 

escoltar. Ara, a Torres de Segre es canten per Pasqua, la de Sant Guardià i la del Sagrat Cor. 
 

El dissabte dia 9, a les 12:00h del migdia, hi va 

haver un repic de campanes a l’Església, recordant la 

celebració de la tradicional Festa de les Comunions. 

Acte seguit es va poder escoltar pel pregó la 

reproducció de l’Himne del Sagrat Cor de Jesús. 

Tradicionalment el dia 9 de maig es feien les 

Comunions a Torres. Aquest mateix dia de l’any 

1920, ara just fa 100 anys, va instaurar-se al poble 

la Festa del Sagrat Cor i la seva imatge es va 

portar al carrer Davant. Amb motiu de la 

celebració, el veïnat va muntar uns grans arcs fets 

amb rames i flors i una passarel.la que travessava 

de casa a casa, entre els balcons de Cal Pelegrí i 

Cal Pansit (vegeu imatge adjunta).  

Aquest dia també es va estrenar l’Himne que, avui dia, encara es canta. Després de la celebració de la 

missa de les comunions, es feia una processó pel poble, on l’orquestra d’aquell dia el tocava. 
 

 

La situació de confinament que hem viscut aquest maig de l’any 2020, no va ser 

impediment per a poder reviure aquesta tradició. A través de les xarxes socials i de la 

mà de tres veïns torressencs: Fernando Curcó (vídeo), Eloi Escolà i Xavier Escolà 

(música) es va poder configurar un muntatge àudiovisual recreant aquest moment de 

la processó amb l’orquestra tocant l’Himne del Sagrat Cor. Si encara no heu gaudit 

d’aquest muntatge, ho podeu fer a través del QR adjunt. 

 

CU
LT

U
R

A
 

 

Imatge d’arxiu, maig 2018, corresponent a la cantada de ‘coplilles’ en motiu 

de l’inici de la Festa Major de Maig. 

Juny 1920. Imatge de la instauració a la nostra vila de la festa del Sagrat Cor. 

El rector, Rossend Ximissana, fou l’encarregat de la compra de la imatge i 

d’organitzar una gran celebració amb carrers engalanats i fent una magna 

processó. Pel record d’aquell moment resta aquesta valuosa estampa on es 

veuen els arcs decoratius que es citen en aquesta ressenya. 
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L’endemà, diumenge 10 de maig a les 12:00h, la 

gent de Torres de Segre vàrem poder escoltar, pels 

altaveus de la megafonia municipal, el so de la petita 

campana de l’ermita de Carrassumada, recordant 

l’Aplec que cada any es fa al nostre turó emblema. 

Després també es van reproduir els Goigs de Sant 

Guardià que es canten també aquest dia per tal de 

finalitzar la festa. La senyora Maria Àngels Monclús 

va tenir l’amabilitat de posar la veu a aquests Goigs, per tal de que tots i totes poguéssim gaudir-ne.  
 

 

Una de les tradicions més esperada és l’Aplec de 

Maig a Carrassumada. El dia després de les 

Comunions, es pujava en processó cap al turó de 

l’Ermita. Es portava en braços la imatge de la 

Mare de Déu i un cop a dalt es dipositava en un 

lloc privilegiat. Es celebrava la missa.  

En les darreres dècades ja es feia en l’esplanada 

per acollir a la multitud de gent. Tenia lloc una 

ofrena floral per part dels nens i nenes de la 

Comunió, del Pubillatge, d’infants vestits de 

catalans/es i tothom que volgués retre 

homenatge a la Verge. Al finalitzar es cantaves els 

Goigs i la ‘coplilla’ de Sant Guardià. Tot seguit es 

feia el tradicional sorteig amb regals donats tan 

per feligresos com per entitats. Hi havia paradetes de records, coca i mides de Carrassumada.  

 

Amb la intenció de fer participar als vilatans i vilatanes al llarg d’aquestes tres dies significats del municipi i 

recordar d’una manera diferent les nostres tradicions per mantenir-les vives malgrat les circumstàncies, des 

de l’Ajuntament s’ha proposat unes iniciatives participatives a través de les xarxes socials. S’ha animat a 

tothom a participar compartint fotografies de la seva Primera Comunió i de les ofrenes del dia de l’Ermita. 

Aquestes imatges calia publicar-les a Instagram i Facebook i, el resultat, ha estat espectacular amb una 

participació molt elevada de torressencs i torressenques que ho han volgut compartir. 

És evident que no podem reproduir totes les fotografies enviades. En publiquem una petita mostra de 

diferents èpoques a fi i efecte que pugueu veure com han canviat amb els anys aquestes Festes locals. Des 

d’aquest espai desitgem també que l’any 2021 puguem celebrar aquestes festes en les condicions normals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1961. Una de les moltes imatges recuperades de la celebració de l’Aplec 

de l’Ermita. Una tradició que ha passat de generació en generació i que 

forma part de la identitat de bona part dels veïns i veïnes. 

Lola Companys Oromí M. Rosa Forcat Francisca Fuster i Federico Fuster 
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REOBERTURA DE LA BIBLIOTECA GUILLEM DE CERVERA 
 

Quan Torres va entrar en la denominada 

fase 1 del desconfinament, un dels serveis 

que es van poder tornar a obrir al públic va 

ser la biblioteca. És per això que el dimarts 19 de maig 

l’equipament ja va estar preparat pel servei de préstec i 

retorn de llibres i documents, que són els únics apartats que 

es poden fer de manera presencial dins d’aquesta fase.  

Des de l’Ajuntament s’ha facilitat a la nostra bibliotecària, 

Josefina Cases, els elements de protecció necessaris per a 

poder fer la seva feina amb les màximes garanties sanitàries. 

Els llibres a retornar s’han de dipositar en unes caixes habilitades al vestíbul d’abans d’entrar a la biblioteca i 

recollir el nou préstec al mateix lloc ja que està prohibida l’entrada a les instal·lacions i utilitzar els ordinadors. 

Els horaris d’atenció presencial s’ha marcat de les 16:00 a les 19:00 hores de dilluns a dijous i de 9:00 a 12:00 

hores el divendres. Les cites prèvies i les reserves de préstecs s’han d’efectuar al telèfon 973 79 65 29 o al 

correu electrònic: bibliotecatorres@hotmail.com. També s’ha activat de nou el perfil a Facebook on podreu 

tenir la informació al moment, fer consultes i conèixer les novetats. 

Des d’aquest espai es prega a tothom que vulgui utilitzar aquest servei que vingui amb mascareta i que guardi 

la distància sanitària recomanada de 2 metres, en el cas de trobar-se amb altres persones al vestíbul. 

Durant la primera setmana, han vingut una mitjana de vuit persones per dia a la biblioteca. Unes dades que  

estan força bé i més si tenim en compte les mesures restrictives a les que estem sotmesos. 

Molts lectors truquen per telèfon, per informar-se de com funciona el servei de préstec i per consultar si es 

disposa d’algun títol determinat. El principal impediment és que els llibres que tornen els lectors han d’estar 

catorze dies en quarantena abans de tornar-los a deixar, però per sort hi ha molts llibres nous i per escollir. 

Hi havia uns 140 documents prestats i, de moment, se n’han tornat 

una seixantena. Els usuaris que venen a tornar els llibres, normalment, 

aprofiten per agafar un nou préstec, principalment, novel·la i revistes.  

Quan es passi a la fase 2, aquest equipament municipal preveu 

incorporar nous serveis i nous materials, com per exemple les revistes  

noves que han arribat durant el confinament. Des d’aquí esperem que 

les coses es vagin normalitzant a poc a poc i us encoratgem a que useu 

aquest servei i obriu la porta a la cultura. 

Xavi i Èlia Masgoret Tatiana Albea Fidel Català, Ramon i Pepita Ruestes 

mailto:bibliotecatorres@hotmail.com
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DONACIÓ D’UNA MÀQUINA DE MONDONGO I D’UNES BALANCES DE L’ANTIC ESTANC 
 

Aquest mes de maig ha tingut lloc la donació a 

l’Ajuntament per part de la Griselda Font 

Badia d’una màquina antiga de fer mondongo 

i d’unes balances. Aquest objectes formaven 

part de l’antic estanc, propietat d’en Joaquim 

Florensa Miquel i la Teresa Font Prim. 

Ja sabeu que des del Pregoner ens agrada 

buscar en les històries del poble i aquesta 

donació ens dona peu a fer una breu 

pinzellada, tant de la botiga com dels seus 

propietaris.  

Va ser als voltants de l’any 1950 quan en Joaquim i la Teresa es van 

fer càrrec de la botiga. Abans, però, els pares d’ell ja tenien un 

petit estanc a l’altra banda de la plaça Catalunya, gairebé al davant 

d’on era fins fa pocs dies. 

Per la seva banda, la mare de la “Treseta”, tal com li deien al poble, 

també havia tingut una botiga de queviures on després la seva 

jove, la Maria Badia va posar-hi una merceria al carrer Barri Nou. 

Com que la jove parella, un cop casats, es  quedaren a la casa pairal 

i a tots dos els agradava el negoci es van posar darrere el taulell de l’estanc. La botiga amb el temps, incorporà 

les seccions de venta de queviures i carnisseria.  

La Griselda ens explica, des dels seus records d’infantesa, 

que el dia de la matança del porc era com una festa per 

a la casa. Els seus tiets paraven la taula gran i tothom que 

hi treballava aquell dia es quedava a dinar. Les 

‘mondongueres’ treballaven, generalment, en parella a 

l’obrador que hi havia al darrere. Han estat varies les 

senyores que han fet el mondongo al llarg de la història 

de la botiga: la Júlia Fernández, la Montserrat Ruestes, la 

Rosita Mesalles, la Maria Prim i la Marcela Dolcet. 

El matador de porcs de l’estanc va ser un avi del Josep R. 

Branzuela al que li deien el ‘Marcela’. Al principi els 

animals els mataven en un escorxador que hi havia vora del pont.  

La Divina Font, també neboda dels estanquers, els va ajudar uns anys durant la seva joventut. Un cop el 

‘Quimet’ es jubilà, va ser la ‘Treseta’ qui va continuar el negoci, ja sense la secció de la carnisseria, fins que 

passà la titularitat de la ‘tabacalera’ a l’Assumpció Font, neboda de la parella. Després de la defunció de 

l’Assumpció, agafà el negoci la seva filla Sara. Anys més tard, la concessió de l’Estat passà al Claudio Florensa. 

Només fa uns mesos que la Treseta ens ha deixat però, fins al darrer moment, ha recordat la seva vida darrera 

el taulell i el molt que van treballar el Quimet i ella. 

Tant la màquina del mondongo com les balances de l’antic estanc, l’Ajuntament les col·locarà dins del Museu 

de l’Evolució, edifici de l’antic Molí. Ara per ara, estan en procés de restauració i de recuperació. 

Aquesta ha estat una acció duta a terme entre la regidoria de Cultura i la de Turisme i Medi Ambient que 

ajudarà a que els records de l’antic estanc del nostre poble no passin a l’oblit. 
 

Joaquim Florensa i Miquel Teresa Font i Prim 

Entrega de les peces antigues de l’antic estanc amb la Griselda Font i l’Adrià, tècnic de TDSNaTur. 

Fotografia de l’antic estanc amb el Joaquim, la Teresa i la Divina Font darrere el 

taulell d’una botiga amb un bon sortit de queviures i productes càrnics. 
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PLANTACIÓ D’ARBRAT EN DIVERSOS INDRETS DE TORRES DE SEGRE 
 

L’empresa Vivers Valls tanca la seva activitat i a petició 

de la regidora de Medi Ambient, ha accedit a realitzat 

una donació de 60 arbres a l’Ajuntament. 

Es tracta d’arbres ornamentals de diferents espècies 

tal com moreres (Morus alba), pruneres (Prunus 

pissardi) i magnòlies (Magnolia grandiflora) que es 

plantaran en diferents zones amb la intenció de 

reposar els arbres morts del municipi i del camí verd, 

crear zones enjardinades, com per exemple la zona 

enjardinada que s’ha creat al costat del Centre 

d’interpretació etnològica “Museu de l’evolució”.  

Actuacions que s’estan duent a terme actualment, i que a més d’habilitar espais amb ombra al poble, ajudaran 

a afavorir un paisatge agradable per al municipi, i ens ajudaran a tenir un aire amb més oxigen i menys CO2.  

Des de l’Ajuntament s’agraeix aquesta donació que ha permetrà dur a terme actuacions que promoguin el 

millorament dels espais verds del municipi.  

 

SUBSTITUCIÓ DELS ARBRES DELS PUNTS DE PESCA D’UTXESA 
 

Degut als temporals de pluja, s’ha hagut d’actuar amb la màxima celeritat en 

retirar els arbres caiguts i amb risc de caure dels punts de pesca situats a 

l’embassament, coneguts com ‘els espigons’ amb la intenció de substituir-los 

en la major brevetat per arbres autòctons que s’adaptin a l’entorn i a 

l’emplaçament tot evitant així el risc de caiguda dels mateixos.  

Està previst plantar-hi freixes (Fraxinus angustifolia), una espècie autòctona 

que forma part del nostre bosc de ribera. L’esmentada actuació es durà a 

terme durant el proper mes de juny. 

 

LES PORTES DE ‘LA FUSTERIA’ ES TORNEN A OBRIR 
 

Es comunica que La Fusteria, Punt 

d’informació i Centre d’interpretació 

d’Utxesa, a partir del dia 11 de maig, 

ha tornat a obrir novament les portes 

per oferir servei d’atenció i 

informació al públic que vulgui visitar 

l’Espai Natural i l’exposició de fauna 

salvatge, sempre i quan els turistes 

respectin les normes de seguretat relacionades amb la Covid-19 

(mascareta, distància mínima de 2 metres i desinfecció de mans) i prenguin les mesures corresponents.  

 
 

HORARI 

 

M
ED

I A
M

B
IE

N
T 

   659 542 319        660 612 615 

utxesa.org    /    utxesa@utxesa.org 

Fase 1: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 hores 

Fase 2: de dilluns a diumenge de 8:00 – 14:00 hores 

Fase 3: de dilluns a divendres de 8:00 – 17:00 / dissabte i diumenge de 8:00 – 14:00 h. 

 

Els arbres s’han ubicat de forma provisional en la parcel·la de 

l’Ajuntament situada a la vora del Museu de l’evolució. 
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REACTIVACIÓ DE LES ACTIVITATS DE ‘LEADER PONENT’ 
 

Des de l’Associació Leader Ponent, amb 

la qual es desenvolupen al llarg de l’any 

diferents activitats i propostes per al 

públic en els espais naturals de les 

comarques de les Garrigues, el Pla 

d’Urgell, el Segrià sud i l’Urgell, es 

comunica que a partir de l’1 de juliol, si no 

canvien les mesures establertes davant 

de la problemàtica actual amb la Covid-

19, es tornaran a realitzar les activitats i 

sortides guiades previstes al calendari.  

Si us agrada la natura, el patrimoni cultural i la historia, aquestes activitats són una bona opció!. Si voleu 

consultar amb més detall la informació d’aquestes ho trobareu al seu web: www.leaderponent.cat. 

 

ENDERROC D’UN EDIFICI EN MAL ESTAT PROPIETAT DEL GRUP ENEL A UTXESA 
 

Des del grup Enel (Endesa), actual propietari dels 

edificis d’Utxesa, antic campament FECSA, està previst 

l’enderroc de l’edifici situat al darrere del Punt 

d’Informació, que es troba en un estat inestable 

suposant un risc a la seguretat dels visitants i del 

personal que hi treballa. 

Aquests edificis, situats a banda i banda del camí, van 

ser cedits a l’Ajuntament de Torres de Segre, per 

gestionar-los tal com La Fusteria – TDSNaTur, com a 

oficines de l’àrea de Medi Natural i Punt d’informació 

per als visitants i com a magatzems els edificis situats a la part posterior. 

Segons informació facilitada per l’empresa, la previsió de dur a terme l’enderroc és al mes de juny. Pel que 

fa a la resta d’edificis, des de la Regidoria de Medi Ambient s’està treballant per definir la seva utilitat així 

com actuacions de sanejament que s’han de realitzar sobre els mateixos garantint la seguretat dels visitants. 
 
 

NOVA SENYALITZACIÓ DE L’ENTORN I DE L’EDIFICI DE LA FUSTERIA 
 

Talment com en els mesos 

anteriors, al llarg del maig, s’ha 

continuat treballant per a 

donar una nova visió a l’edifici 

destinat com a Punt 

d’Informació i els seus voltants.  

Fent homenatge a la 

denominació habitual d’aquest 

espai ‘La Fusteria’, s’ha 

considerat realitzar totes les noves senyalitzacions amb la fusta com a element protagonista, procurant 

enretirar tot el plàstic possible de les mateixes. Les noves indicacions, dibuixades amb un pirògraf, s’integren 

millor dins el conjunt del paisatge i donen alhora informació pràctica als que visiten aquesta zona.  

http://www.leaderponent.cat./
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REUNIÓ TELEMÀTICA PER ENCAMINAR EL DESCONFINAMENT DEL SECTOR ESPORTIU 
 

Des de mitjans del passat mes de març, amb la declaració de l’Estat d’Alarma a causa de l’afectació per la 

Covid-19, tots els actes, esdeveniments i competicions esportives, talment com els de la resta d’àmbits 

diversos, van quedar ajornats fins que es restablís una situació que aleshores resultava totalment incerta.  

A dia d’avui, tot sembla, a priori, una més clar tal com demostra l’activació del conegut Pla de desescalada 

progressiu que estem vivint i que s’aplica per fases segons demarcació. Aquest Pla de desconfinament 

coincideix amb l’inici de la temporada d’estiu, un període de piscines, activitats lúdiques  a l’aire lliure i 

esportives a la natura, entre altres, que caldrà gestionar amb responsabilitat i de la millor manera possible. 

És per aquest motiu que, a primers de 

maig i en dies posteriors, el Regidor 

d’Esports de l’Ajuntament, Joan 

Companys, ha participat en diverses 

reunions telemàtiques. N’ha estat un 

exemple la que ha aplegat a alcaldes i 

regidors d’Esports d’una quarantena 

d’Ajuntaments de la demarcació de 

Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran; el Secretari 

General de l'Esport, Gerard Figueras; i el 

Representant Territorial de l'Esport a 

Lleida, Joan Segura. Una important trobada on els representants municipals dels Consistoris han pogut 

exposar les seves principals preocupacions per afrontar els propers mesos amb qüestions que han girat al 

voltant de l’obertura de les piscines, la realització de Casals d’Estiu i de campus esportius, l’inici de la 

temporada d’esports d’aventura i les activitats a l’aire lliure o la reobertura dels pavellons.  

El secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física s’ha mostrat comprensiu i receptiu als dubtes dels 

Ajuntaments assegurant que la Generalitat és partidària de realitzar els campus, colònies i casals, 

majoritàriament destinats a infants i adolescents, pels beneficis que té per als joves i per a l’economia dels 

organitzadors, però ha deixat clar que “s’hauran de seguir les mesures específiques d’higiene i prevenció” 

que han decretat les autoritats sanitàries en veu del Ministeri de Sanitat. 

Gerard Figueras també s’ha mostrat confiat que la nova temporada esportiva en els àmbits federat, escolar i 

de grans esdeveniments podrà començar després de l’estiu, també amb les mesures sanitàries pertinents, 

seguint les fases del pla de desconfinament que la Generalitat està aplicant a partir de les instruccions que 

actualment venen donades des de l’Estat i de les recomanacions de l’executiu català en el marc del pla 

elaborat per la pròpia Secretaria General de l’Esport i Activitat Física (SGEAF). 

Amb aquesta, la SGEAF ha tancat una ronda de trobades amb 

els regidors d’Esports de totes les demarcacions de Catalunya 

per conèixer l’afectació en l’esport local de la pandèmia de la 

COVID-19, unes converses que es repetiran pròximament a 

mesura que avanci la fase de desescalada. De moment a la 

província ens trobem entre el canvi de fase de la 1 a la 2 que 

permet fer esport, de manera individual i amb restriccions que 

s’aniran aixecant a mesura que passin els dies, sempre hi quan tothom sigui responsable i faci les coses bé.  
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Més informació: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/fase-1/ 

 

 

https://www.facebook.com/joan.cabau?__tn__=K-R&eid=ARDPycz15SdKN1fAeF-nuKJhhlBTftcU--jSju-BloOG-P4AypIEqSokMfQnHyVmkY-8oAzbwwSOS7eg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAUQKPYsobOzzPCJjiNBr1G5aJRrO15rs9cqc4YUSlLgLZ6I8xikU1WlJcE97lLP8vux7dkFTTjg1X2rYsDpr6ririS_jrhA1YgQDXEyn6-Grw85yeh4RMg_kifrodn6SXaqcSwMLDtxcq6kY4M_QqZVr1nraD0XglXAfd_t1sjqXKHu5JEdB8ooYcqMmGJ1nKrP8xVs5at-XOOniSPAxciiXgqL-PJyPcGE9oEqE7ePCpqc6SeBQ-iV_vPCEOLuzavVmeJ9tp4y4A_FYOe5iCo8YLuxxPHVaapIMozloJwKdnTXq4mUTjqjg1Evlk1oNh6CZVMAhL4RDED6WGDu3fBo_YI
https://www.facebook.com/joan.cabau?__tn__=K-R&eid=ARDPycz15SdKN1fAeF-nuKJhhlBTftcU--jSju-BloOG-P4AypIEqSokMfQnHyVmkY-8oAzbwwSOS7eg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAUQKPYsobOzzPCJjiNBr1G5aJRrO15rs9cqc4YUSlLgLZ6I8xikU1WlJcE97lLP8vux7dkFTTjg1X2rYsDpr6ririS_jrhA1YgQDXEyn6-Grw85yeh4RMg_kifrodn6SXaqcSwMLDtxcq6kY4M_QqZVr1nraD0XglXAfd_t1sjqXKHu5JEdB8ooYcqMmGJ1nKrP8xVs5at-XOOniSPAxciiXgqL-PJyPcGE9oEqE7ePCpqc6SeBQ-iV_vPCEOLuzavVmeJ9tp4y4A_FYOe5iCo8YLuxxPHVaapIMozloJwKdnTXq4mUTjqjg1Evlk1oNh6CZVMAhL4RDED6WGDu3fBo_YI
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/fase-1/
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COMUNICAT SOBRE L’OBERTURA DE LES PISCINES MUNICIPALS  
 

L’Ajuntament de Torres de Segre, junt amb 

els d’Alcarràs i Soses, acorden no obrir les 

respectives instal·lacions públiques 

Tots els municipis que tenim piscines 

públiques com és el cas de Torres de Segre, 

per aquestes dates i en condicions normals, ja 

treballem per condicionar-les i tenir-les a punt 

per obrir. Enguany però no és un any 

qualsevol, i a causa dels efectes negatius 

provocats per la Covid-19, a hores d’ara som 

molts els Ajuntaments que encara tenim 

inseguretat en poder obrir les nostres instal·lacions. A més, en cas que realitzéssim la seva obertura, existeix 

incertesa sobre quines condicions i mesures caldria aplicar, qui ho podria controlar i quin cost suposaria tot 

plegat per l’economia municipal. 

El Govern d’Espanya, amb plenes competències de decisió dins l’Estat d’Alarma, ha comunicat recentment 

que en assolir la fase 2 de la desescalada es permetrà l’obertura de piscines municipals destinades a l’ús 

recreatiu i el bany a les platges, i en el cas de la nostra regió sanitària, aquesta situació podria donar-se entrat 

el mes de juny. Amb aquest permís ha adjuntat unes recomanacions estrictes i complicades de controlar que 

no deixen de ser un impediment pels consistoris a l’hora d’obrir al públic les piscines amb plenes garanties 

sanitàries. 

Així doncs, l’Ajuntament de Torres de Segre, junt amb els d’Alcarràs i Soses, han acordat la decisió comuna 

de no procedir a l’obertura de les piscines municipals dels tres municipis mentre segueixin en vigor les actuals 

mesures establertes per les autoritats sanitàries. Aquest compromís comú s’ha consensuat tenint en compte 

la complexitat de la situació, l’augment de població durant la campanya de la fruita i la pertinència a la 

mateixa àrea bàsica de salut. 

Tot i l’actual incertesa de la situació, s’han iniciat les tasques bàsiques de posada a punt de les instal·lacions. 

La decisió podria reconsiderar-se tenint en compte si l’evolució de la pandèmia és positiva, tant a nivell 

nacional com al territori, i si la legislació acaba sent revisada i és més favorable. 

El document oficial publicat pel Govern deixa als Ajuntaments com a màxims responsables sobre aquesta 

qüestió inèdita i complicada de gestionar. Les mesures establertes impliquen una gran despesa econòmica 

que hauran d’assumir els consistoris íntegrament i que no podran oferir al veïnat el servei habitual, aquesta 

temporada seria per torns i limitant l’accés.  

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS I ACTUACIONS PROHIBIDES 

● Limitar l’aforament del recinte i de les piscines al 30 %. A Torres de Segre, el recinte té una capacitat 

de 300 persones, es limitarà a màxim 90 persones. Si tenim en compte l’ocupació permesa a les dues 

piscines, la gran passaria de 125 persones a 37 i la petita de 45 a 13. En total només es podria permetre 

el bany a 50 persones. Per accedir-hi caldrà demanar cita prèvia i obtenir l’accés per torns que s’hauran 

de controlar. L'aforament serà limitat per garantir una distància física mínima de 2 metres entre 

persones. 
 

● El socorrista o una persona designada per la direcció de la piscina serà l'encarregat de regular que no 

se superi el nombre de persones que poden estar dins de cada espai de bany i regular-ne l'accés. 
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● Perímetre de seguretat per als objectes personals. Tots els objectes personals (bosses, tovallola, 

crema, sabates...) hauran d'estar dins d'aquest perímetre de seguretat per evitar el contacte amb altres 

usuaris. Un espai que també haurà de tenir vigilància específica. 
 

● No es permetrà introduir cap tipus d’objecte a l’aigua (pilotes, joguines, xurros de natació...). 
 

● No es permetrà seure al perímetre de la piscina, ni esquitxar als usuaris, etc. 

 

MESURES DE NETEJA DELS ESPAIS 

● Desinfecció de materials i superfícies: s'haurà de netejar i desinfectar, 

almenys dos cops al dia, totes les zones de trànsit i on estan els banyistes, 

fent especial atenció a la zona de dutxes exteriors i lavabos. Les dutxes 

interiors i vestidors estaran tancats al públic. 
 

● Les instal·lacions s’hauran de tancar al migdia, 1 hora com a mínim, per 

dur a terme una desinfecció més completa de tot l’espai. 
 

● Les instal·lacions hauran de comptar amb un sistema de depuració física i 

química de l'aigua capaç d'eliminar el SARS-CoV-2. 

 

MESURES D’HIGIENE PERSONAL 

● S'aconsella instal·lar sistemes per a la desinfecció de mans a l'entrada de la piscina i marcar a terra 

línies que assenyalin la distància física entre persones a la recepció. S’haurà de marcar i delimitar la 

gespa i els diferents espais concorreguts per assegurar la distància entre persones que no siguin de la 

mateixa unitat familiar. 
 

● El calçat s'haurà de desinfectar. Per facilitar-ho, cada piscina haurà d'incorporar un sistema de neteja 

i desinfecció de les sabates i es recomana que s'utilitzi un calçat exclusiu quan s'hi accedeixi. A l’entrada 

a la zona de bany es proporcionarà també a cada usuari o usuària una bossa per poder-hi dipositar el 

calçat de carrer. En sortir caldrà tirar l’esmentada bossa en un contenidor habilitat per aquesta mesura. 
 

● El protocol també recull que serà el socorrista, o una figura anàloga, qui haurà de vetllar perquè es 

compleixin totes les mesures. A més, cada establiment podrà establir un protocol de seguretat 

específic addicional segons les característiques de cada instal·lació. 

 

DADES ECONÒMIQUES 

● Cost obrir piscines estiu 2019: 42.814,11 € 

Cost obrir piscines estiu 2020 (amb mesures per la Covid-19): a la despesa habitual caldrà sumar-hi el 

sou del personal que s’haurà de contractar per controlar el compliment de les mesures, realitzar les 

desinfeccions diàries amb el cost dels productes que s’aplicaran, material divers obligatori (gel 

desinfectant, bosses de plàstic...). 

● Dèficit obrir piscines estiu 2019: 16.526,21€ 

Dèficit obrir piscines estiu 2020 (amb mesures per la Covid-19): la previsió en cas d’obertura amb 

aquestes mesures, preveu un increment important dels costos amb la previsible disminució dels 

abonaments, ja que no es podrien aplicar les tarifes habituals de temporada estipulades dins les 

ordenances municipals donat que no es podrà oferir el mateix servei. 
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL MES DE MAIG 
 

 

El mes d’abril ha finalitzat amb l’anunci imminent del Govern d’un pla de desescalada progressiu i per fases, 

en els dies posteriors, per a que els ciutadans i ciutadanes puguin abandonar el confinament per a fer 

exercici, això sí, amb restriccions. 

El 2 de maig, ha estat el primer dia que es permet sortir a fer exercici físic a l’exterior, de manera controlada 

i amb franges horàries, la denominada fase 0. Una possibilitat que ha generat una enorme afluència de públic 

que en molts llocs no ha respectat les recomanacions estipulades. Per setè dia consecutiu hi ha més altes 

que casos nous confirmats per PCR. A Espanya s’han registrat les xifres més baixes de morts de de l’inici de 

la crisi, un total de 164. Dos dies més tard, Sanitat fa pública la xifra de 44.000 sanitaris que s’han contagiat 

de la Covid-19 des del principi de la pandèmia. 

El dimecres 6 de maig, el Govern Espanyol tira endavant una nova pròrroga de l’Estat d’Alarma amb diversos 

grups polítics en desacord en allargar aquesta situació uns dies més. Hores més tard, es donen a conèixer les 

decisions específiques del ‘Pla de Desescalada’ del confinament per fases i zones. 

Nou mínim de la xifra diària de morts, fins als 123. No obstant, la de contagis puja fins als 3.046 a tot l’Estat 

mentre es genera arreu una polèmica generalitzada de l’escàs respecte al distanciament en la primera fase 

inicial de la desescalada. 

Dilluns 11 de maig es passa a la fase 1 en alguns punts del territori català, que permeten obertures de 

terrasses i comerços amb restriccions. L’Alt Pirineu i Aran han estat les úniques regions de la demarcació a 

passar de fase de desconfinament, extremant les corresponents mesures de seguretat. Segon dia consecutiu 

sense cap defunció a la demarcació de Lleida per la Covid-19. Catalunya suma 88 noves morts tot i la 

tendència a la baixa. 

El ‘Ministerio de Sanidad’, tenint en compte l’evolució 

del coronavirus i la capacitat sanitària, anuncia que el dilluns 

18 de maig es passa a la fase 1 a les demarcacions, entre 

altres, de Lleida, Girona i Tarragona, deixant a la 0,5 a 

Barcelona. Aquest pas endavant ha permès l’obertura 

d’establiments comercials i de terrasses amb límit 

d’aforament, trobades i reunions de fins a 10 persones, 

obertura de biblioteques amb serveis limitats i controlats, etc. 

La desescalada a Catalunya ja està en marxa del tot. La fase 1 ha arribat a totes les regions sanitàries, també 

a Barcelona i l’àrea metropolitana des del 25 de maig, data en la que el BOE ha publicat, gairebé per sorpresa, 

una ordre de flexibilització de certes restriccions. Hi ha zones que continuen avançant i ja han entrat a la fase 

2. És el cas de les regions sanitàries de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i l’Alt Pirineu i Aran. 

El calendari de la desescalada està dirigit pel Govern espanyol, després de dos mesos de confinament a casa 

per la crisi del coronavirus. La Generalitat és qui pacta amb l’executiu espanyol el desconfinament específic 

per regions a Catalunya. 

 La Generalitat ha dividit el territori en nou regions sanitàries diferents i ha atorgat un grau diferent de risc 

de desconfinament a aquestes àrees. Per a cadascun d’aquests tres nivells, el Departament de Salut estableix 

un calendari de desconfinament progressiu i diferenciat, segons l’evolució de la pandèmia.  

Es proposa que, a partir de l’1 de juny, les regions sanitàries de Girona i la Catalunya central passin també a 

la fase 2 (també s’hi inclou Garraf i Alt Penedès) afegint-se d’aquesta manera a altres ja avançades. Es manté 
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https://beteve.cat/societat/coronavirus-barcelona-ultima-hora/
https://beteve.cat/societat/mapa-regions-sanitaries-catalunya/
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a la fase 1 Barcelona ciutat i les regions Metropolitana Nord i Sud i Lleida (en aquest cas s’ha aturat el 

desconfinament perquè hi ha hagut un repunt de casos registrats). S’aprova la última pròrroga de l’Estat 

d’Alarma fins al 21 de juny. 

Sigui pel motiu que sigui, la demarcació de Lleida no avança en aquest procés de retorn esglaonat a la 

‘normalitat’ per la detecció de nous casos. Segons ha explicat Salut aquest contratemps es deu bàsicament 

a ‘cadenes de transmissió’ detectades en empreses agroalimentàries, en residències i, també, en una festa 

en un domicili amb una vintena d’assistents. Tot i no registrar cap víctima per coronavirus en els tres darrers 

dies de maig, s’han detectat nous positius i sospitosos en diferents poblacions, algunes d’elles pròximes a 

Torres, com Alcarràs, Soses o Aitona que obliga a mantenir i enfortir les restriccions per a poder controlar 

una situació que sembla no estar del tot dominada i que ens ha deixat a Lleida unes xifres fins ara de 235 

morts i 2.935 positius, sense comptar la gent en quarantena o asimptomàtica als que no s’han fet les proves 

pertinents. Per tant, és obvi que cal més responsabilitat per part de tothom perquè aquesta pandèmia ens 

interpel·la a tots i totes. 
 

Les dades actualitzades a 31 de maig de 2020 sobre els efectes devastadors de la Covid-19 són les següents: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANÀLISI DE LES DADES MUNDIALS 
 

El nou coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la 

malaltia coneguda com Covid-19, ha infectat a més 

de 6 milions de persones a tot el món, mentre que 

la xifra de defuncions mundials supera els 370.000 i 

la de los recuperats, els 2,6 milions de persones. 

Amb més de 1,6 milions de persones contagiades i 

més de 100.000 mortes, EUA és l’únic país que ha 

sobrepassat el milió de casos, seguit del Brasil, amb 

més de 410.000 contagis. També supera les tres 

centenes Rússia (379.051), mentre que el Regne Unit, Espanya i Itàlia estan por sobre dels 

230.000. Alemanya, Turquia, França, l’Iran, l’Índia i el Perú, per la seva part, superen sobradament els 

100.000 contagis. Els 12 països han sobrepassat a Xina, l’epicentre original d’on sorgí la pandèmia pel 

volts de desembre de 2019, encara que ara sembla que el volum principal de la pandèmia ha viatjat 

d’Europa a Amèrica, que ja és el continent amb més casos de Covid-19. Mentre, actualment, els 

principals països europeus ja han iniciat els seus respectius processos de desescalada, això sí, a ritmes 

diferents i sense un criteri comú dins la Unió Europea, que posa l’horitzó més enllà de l’estiu. 

Font: Ministerio de Sanidad 
Afectats Morts Altes 

TORRES DE SEGRE 10 0 10 

LLEIDA 2.935 235 1.182 

CATALUNYA 66.904 12.269 38.112 

ESPANYA 238.564 27.121 150.376 

MÓN 6.150.000 372.000 2.640.000 

Evolució de la Covid-19 a Lleida 

https://www.rtve.es/temas/coronavirus/129647/
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AFECTACIÓ DE LA ‘COVID-19’ AL NOSTRE MUNICIPI I PRINCIPALS ACTUACIONS 
 

 

La Covid-19 ha perdurat i ha condicionat també la quotidianitat de Torres de Segre durant tot el maig. Res 

diferent de la resta de Lleida, Catalunya, Espanya… i tot el món. Això sí, el ritme de contagi de la pandèmia 

s’ha estancat i les persones afectades cada vegada són menys. No obstant, en l'última quinzena del mes a 

Ponent s’ha registrat un lleuger repunt. Al nostre municipi, afortunadament i segons el Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya, només s’ha registrat un nou cas positiu confirmat amb prova mèdica: 

encarem el juny amb 10 persones contagiades i 134 sospitoses -dades acumulades-. La taxa local 

estandarditzada s’ha incrementat tímidament dos punts i se situa en 41, seguint molt lluny dels valors del 

Segrià (70) i de la província de Lleida (66), que han pujat gairebé 20 punts i més de 17, respectivament. Una 

vegada més, celebrem que a Torres de Segre la Covid-19 no ha causat cap víctima mortal. 
 

Durant aquestes últimes setmanes, destaca la continuació de les actuacions de neteja i desinfecció dels 

espais públics per part de la Brigada Municipal, i les tasques de vigilància dels Agents Municipals centrades 

en la regulació del trànsit a la vila, repartiment de material de protecció a la població que ho necessita i 

acompanyament de la vintena de padrins i padrines que viuen a casa sense la família. 
 

El cinquè mes de l’any, avantsala de l’època d’estiu, novament ha obligat a variar l’activitat municipal. La gran 

celebració que ha quedat anul·lada és sens dubte la Festa Major de maig. Actes assenyalats i marcats en el 

calendari local com el Sagrat Cor, les Primeres Comunions i les Cassoles, han vist com aquest any no han 

pogut celebrar-se com és habitual i caldrà tenir paciència per reviure-les com mereixen justament d’aquí a 

un any. Tanmateix, l’Ajuntament ha adaptat aquestes festivitats, en la mesura del possible dins del marc 

d’Estat d’Alarma, i ha procurat mantenir-les ben presents entre els torressencs i torressenques. 

En aquesta ocasió, els actes tradicionals han deixat pas a les reproduccions d’una ‘coplilla’, l’himne del Sagrat 

Cor i els goigs de lloança de la Mare de Déu de Carrassumada a través del pregó, així com el repic de les 

campanes de l’Ermita també a través d'aquest canal. La gent també ha vist amb bons ulls la crida a través de 

les xarxes socials de l’Ajuntament i han compartit activament fotografies personals, antigues i més recents, 

del Dia de l’Ermita i de la Primera Comunió. Desenes de comparticions que han apropat una mica més entre 

veïns i veïnes aquestes festes tan arrelades al nostre municipi. Sortosament, una vegada més les propostes 

improvisades han trobat resposta entre la gent i han ajudat a fer una mica més divertida aquesta situació 

excepcional que ens toca viure. Torres de Segre no perd la seva implicació i el seu somriure!. 
 

ADQUISICIÓ DE SIS TERMÒMETRES INFRAROJOS PER A EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 

L’Ajuntament ha adquirit sis termòmetres 

infrarojos que permeten prendre la temperatura 

corporal a les persones evitant el contacte físic. Els 

dispositius estaran disponibles en equipaments 

municipals com el pavelló poliesportiu, l’alberg i 

l’Escola Carrassumada, i la patrulla dels agents 

municipals també en portaran un per utilitzar-lo 

quan sigui necessari. Els termòmetres seran 

especialment útils durant la presència de la Covid-19 

a Ponent, però també serviran per a altres 

necessitats sanitàries que puguin sorgir en un futur. 

L’establiment municipal Osvald Ferreteria ha 

realitzat la donació d'un setè termòmetre al consistori, i també ha obsequiat el consultori mèdic, la Farmàcia 

Roure i la Residència Sant Guardià amb aquests dispositius. Les dues actuacions van ser notícia a la premsa. 



 
 

 
13 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE MAIG - Juny 2020 

REPARTIMENT DE LOTS DE PREVENCIÓ A LA POBLACIÓ, COMERÇOS I EQUIPAMENTS  
 

 

Els dies 21 i 22 de maig 

l'Ajuntament repartia a la 

població els gels hidroalcohòlics 

i les mascaretes quirúrgiques 

adquirides per evitar el contagi 

de la Covid-19.  

Cada família empadronada a 

Torres de Segre ha pogut rebre un lot que consta d’un dispensador 

de gel i tantes mascaretes com persones visquin al domicili. La crida 

a la ciutadania ha tingut bona acollida i els lots de prevenció han 

arribat fins a 1.300 torressencs i torressenques que, a partir d’ara, 

poden sortir de casa amb més protecció davant de l’epidèmia. A 

mitjans de juny es preveu repetir un altre repartiment. 
 

 

 El comerç de la vila també ha rebut material de prevenció per part del consistori. Les regidores Pepita 

Ruestes i Mihaela Balcanu han coordinat l’entrega de mascaretes quirúrgiques, gels hidroalcohòlics i 

papereres de cartró on poder llençar el material utilitzat. 

La majoria de negocis també han acceptat cartells -en català i castellà- pensats per penjar-los a la seva 

entrada: recorden mesures bàsiques com l’ús de mascareta, mantenir la distància de seguretat, la limitació 

de l’aforament i la constant desinfecció de les mans.  

Botigues d’alimentació, perruqueries, restaurants, tallers, i fins i tot, magatzems de fruita, entre d’altres, 

són alguns de la quarantena de comerços locals que ja disposen d’aquest lot de prevenció que millorarà 

la seguretat tant del personal treballador com del públic a Torres de Segre. 
 

 

 

Finalment, l’Ajuntament també ha facilitat el material necessari per a garantir que la represa de l’activitat en 

equipaments públics es realitzi en les condicions de màxima seguretat possible. L’Escola, la Llar d’Infants, la 

Biblioteca, el Punt d’Informació 

d’Utxesa i les mateixes oficines del 

consistori ja disposen d’un 

complet lot de productes 

termòmetres infrarojos, gels 

hidroalcohòlics, mascaretes 

quirúrgiques i guants de làtex.  

Ara sí tot està a punt per tenir una 

bona tornada a la nova normalitat! 
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En les dues darreres edicions de la revista “El Pregoner de Torres”, hem dedicat aquest apartat a la veu de veïns 

i veïnes de Torres de Segre, d’edats i generacions diverses, que ens han donat el seu punt de vista sobre la 

situació que ha generat i genera el coronavirus, tot exposant les seves sensacions i vivències en el període de 

confinament, les seves previsions i el seu parer sobre tot aquest moment històric que ens ha tocat viure. 
 

 

 

a lluita contra la pandèmia de la Covid-19 ha portat als poders públics a establir mesures 

extraordinàries i a decretar l’Estat d’Alarma, amb el confinament de la població i el cessament de les 

activitats i de la distribució de béns que no siguin essencials per a la ciutadania. Dins de les activitats 

essencials o de primera necessitat ha destacat l’abastiment alimentari de la població.  

El bon funcionament d’aquest servei ha estat possible gràcies a l’enorme compromís i l’esforç diari de milers 

de treballadors i treballadores, i de les empreses, que cada dia han fet i fan possible que mercats, 

supermercats, hipermercats, botigues de proximitat de productes d’alimentació i altres comerços de 

productes de primera necessitat hagin aixecat i aixequin les persianes oferint els seus millors productes. 

És per aquest motiu que, en aquesta edició de la revista, volem retre homenatge i donar veu al personal dels 

comerços alimentaris de Torres de Segre que, malgrat la difícil situació social i econòmica, han estat i 

continuen treballant per abastir d’aliments al nostre veïnat tot extremant les mesures de seguretat 

dictaminades i garantint, en tot moment, una venda segura, còmoda i de qualitat. 
 

 

 

 
 

 
 

Quin impacte ha tingut el confinament a la botiga? El volum de 

clients, la facturació i els serveis oferts s’han vist afectats? 

“Els primers dies de confinament, el temor era alt ja que no sabíem 

a que ens enfrontaríem. Ara bé, a mesura que ha anat passant el 

temps, el nostre establiment, al ser dels pocs que podien obrir per 

tractar-se d’una botiga d’aliments, s’ha vist reforçat a causa dels 

clients del nostre poble que han preferit comprar al comerç local. En 

aquest sentit, volem valorar l’impacte del confinament en el comerç 

de proximitat, de manera positiva. A més, també hem ofert un servei 

a domicili del que hem rebut moltes trucades i del que em sento 

molt agraïda i contenta de poder-los servir”. 
 
 

Heu tingut dificultats per adaptar-vos a la normativa establerta 
per la Covid-19? 

 

“En un principi sí ja que les mesures higièniques i de seguretat 

implicaven l’ús de mascareta i guants tant per als treballadors com 

pels nostres clients. En aquest sentit, hem tingut dificultats ja que la 

normativa només ens deixava atendre una persona dins la botiga i no hi estàvem acostumats. Tanmateix, 

això generava un cert malestar pels clients que no podien ser atesos de forma immediata i havien d’esperar 

el seu torn fora al carrer”.  
 

 

Com preveieu que sigui la ‘tornada a la normalitat’ de l’establiment durant les diferents fases de la 
desescalada?  

 
 

“En aquest sentit, pensem que ens adaptarem força bé a les diferents fases de la desescalada ja que cada 

cop sembla que les mesures de seguretat seran menys restrictives que al principi del confinament. De totes 

maneres cal no baixar la guàrdia contra la Covid-19”. 

L 

 
CARNISSERIA MASIP

 

Marisol Masip i Olivera 

(51 anys) 
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Quin impacte ha tingut el 

confinament a la botiga?  

El volum de clients, la s’han 

vist afectats? 
 

“Durant les dues o tres primeres 

setmanes, quan van prohibir els 

desplaçaments, això va generar 

un augment de clients i, per tant, 

més cues al carrer ja que la 

botiga tampoc és tant gran i 

havíem de fer complir les 

normes de seguretat. 

Al posar en marxar el servei a 

domicili, va fer que milloressin 

les compres presencials, ja que 

no hi havia tants clients 

físicament i més comandes per portar a casa. Per aquest motiu, ens vam veure obligades a fer canvis en els 

horaris ja que abans i després d’obrir havíem de desinfectar totes les zones i objectes que poguessin estar en 

contacte amb els clientes, reomplir totes les estanteries perquè no faltés gènere i evitar esperes i preparar 

les comandes, els dies del repartiment. Hem d’agrair a tots els clients per la paciència de les esperes causades 

en la botiga i, sobretot, en la comprensió que hem rebut sobre els horaris d'entrega de les comandes a 

domicili. Tanmateix, agrair a les nostres famílies per l'ajuda i el recolzament que ens estan donant”.   
 

Heu tingut dificultats per adaptar-vos a la normativa establerta per la Covid-19? 
 
 
 

“Nosaltres, particularment, no hem tingut cap dificultat. Som conscients que les normes s’han de complir, sí 

o sí. En algunes ocasions, hem tingut dificultat en fer entendre a alguns clients, després de més de 2 mesos, 

la situació que estem vivint. Hi ha gent amb la que, a dia d’avui, encara ens hem d’afrontar per aconseguir 

que respectin les normes o perquè no volen fer ús dels EPIS. Sembla que no assumeixin la gravetat del contagi 

envers nosaltres i a ells mateixos”. 
 

Com preveieu que sigui la ‘tornada a la normalitat’ de l’establiment durant les diferents fases de la 
desescalada?  

 
 

“La normalitat, tal com la coneixíem, creiem que encara tardarà bastant en arribar. La desconfiança i la por, 

les tindrem presents durant molt de temps. S’hauran de fer complir les normes de seguretat que s’assignin 

en cada fase i això serà llarg. Totes les mesures i accions presses han estat exclusivament pensant, sobretot, 

amb el bé del nostre poble. Tots junts, ens en sortirem, farem que rutlli, perquè el més important és la salut 

de tots i totes, grans i petits”. 

La veu dels nostres comerços alimentaris 
 

LA COOPE
 

     Anna Borràs i Bes    Mercè Martín i Masip 

               (52 anys)                                                               (49 anys) 
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Quin impacte ha tingut el confinament a la botiga? El volum de 

clients, la facturació i els serveis oferts s’han vist afectats? 
 

“L’activitat del forn s’ha vist força alterada aquests dies amb 

aspectes positius i negatius. A favor, la venda local ha augmentat 

lleugerament perquè els veïns no podien anar fora del poble a 

comprar, i això ha provocat que els clients no habituals acudissin 

aquí. Per contra, durant setmanes no hem pogut repartir pa als 

restaurants que subministrem, ja que han estat tancats i tampoc ha 

pogut comprar la gent que acudia de pobles veïns.  

En total, la facturació ha disminuït un 30%. També hem tingut 

dificultat a l’hora d’elaborar els productes: la gent ha vingut menys 

sovint i quan ho feia ha comprat en més quantitat.  

Això ens ha alterat la previsió habitual i vam demanar als clients que 

procuressin encomanar que voldrien.  

L’horari també l’hem reduït i tanquem abans. Ara per ara, el 

mantindrem així”. 
 

 

 

 

Heu tingut dificultats per adaptar-vos a la normativa establerta per la Covid-19? 
 

 

“En aquest sentit no ens ha suposat massa inconvenients. Guants ja en teníem donat que  n’utilitzem per 

treballar, no obstant, sí que ens va resultar més difícil adquirir mascaretes, especialment els primers dies 

quan anaven molt buscades i s’esgotaven.  

Pel que fa a la neteja, hem intensificat la freqüència de desinfecció i també ho fem més a fons tant a la zona 

on preparem els productes com a la botiga. A l’hora d’atendre els clients hem permès que poguessin entrar 

dues persones màxim al mateix moment, i per sort, la gran majoria respecta les mesures establertes: la gent 

porta mascareta i manté la distància de seguretat de dos metres”. 
 

Com preveieu que sigui la ‘tornada a la normalitat’ de l’establiment durant les diferents fases de la 
desescalada?  

 

 

“Preveiem tornar a l’activitat habitual progressivament. Suposem que recuperarem les comandes dels 

restaurants a mesura que vagin obrint i, a poc a poc, la gent també comprarà al forn de la mateixa manera 

que ho feia abans del confinament.  

Tenim la convicció que tornarem a la normalitat tant a nivell d’activitat comercial com de facturació 

econòmica, caldrà tenir paciència però és qüestió de temps.  

Ens en sortirem i de ben segur que aquesta situació ens ajudarà a canviar, en general, la mentalitat que 

tothom teníem fins ara!”. 
 

 

 

Jaume Comabella i Morales 

(46 anys) 

 

 FORN DE PA I PASTISSERIA COMABELLA
 

La veu dels nostres comerços alimentaris 
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Quin impacte ha tingut el 

confinament a la botiga?  

El volum de clients, la s’han 

vist afectats? 
 

“Per la botiga ha estat positiu, 

s’han augmentat clients i ventes. 

Hem ofert el servei de portar la 

compra a domicili sense cap 

límit d’import a persones 

vulnerables. També hem ofert 

productes que anteriorment no 

trobaven, tant en producte 

fresc: fruita, verdura, carn, 

xarcuteria... com en el producte 

del lineal. Hem procurat oferir 

un bon servei a tota la població de Torres de Segre, tant a nivell personal com professional, i procurarem que 

així sigui sempre”. 
 
 

Heu tingut dificultats per adaptar-vos a la normativa establerta per la Covid-19? 
 

“Al principi va ser una mica complicat ja que vam haver de canviar horaris, controlar l’aforament, informar 

als nostres clients i clientes sobre les diferents mesures de seguretat... Això sí, sempre amb el recolzament i 

suport del nostre supervisor i la direcció de SUPSA”. 
 

Com preveieu que sigui la ‘tornada a la normalitat’ de l’establiment durant les diferents fases de la 
desescalada?  

 
 

“A la botiga ara es nota la gent més tranquil·la. Ha estat per a tots i totes una situació excepcional amb 

moments de tot - por, nervis, incertesa... - que amb l’ajuda, el suport i el ‘carinyo’, estem fent que tot aquest 

malson es faci més suportable. I ara, durant els mesos d’estiu (juny, juliol i agost) per tal de facilitar la compra 

a la nostra població, ampliem l’horari i també obrirem tots els diumenges de 9 a 14 hores. 

Només ens queda agrair a tots els habitants de Torres de Segre la confiança dipositada en el nostre 

Supermercat Plusfresc, i a l’Ajuntament”. 
 

a Covid-19, no només ha generat una greu crisi sanitària mundial sinó que també ha esdevingut l’inici d’una 

crisi econòmica d’abast incert, els efectes de la qual ja es deixen sentir a l’economia de milers de persones. 

Caldrà replantejar-se moltes coses en endavant i adaptar-nos a la nova situació. El que està clar, és que 

només hi ha una manera de sortir de totes les crisis econòmiques, tinguin l’origen i naturalesa que tinguin: 

treballant molt i treballant bé. L’exemple el tenim en els nostres comerços locals, segur que sabrem tirar 

endavant”. 

L 
Moltes gràcies per la vostra opinió! 

 

                              Joan Companys i Cabau            

        SUPERMERCAT PLUSFRESC
 

     Yolanda Navas i Glera   Susana Borràs Espach 

                     (45 anys)                                                      (46 anys) 
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MINUT DE SILENCI D’HOMENATGE A LES VÍCTIMES DE LA COVID-19 I VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 

 

El passat 29 de maig a les 21:00, mitjançant els altaveus, l’Ajuntament de Torres de Segre retria homenatge a 

les víctimes innocents que havien mort o bé per motiu de la Covid-19 o a causa de violència de gènere. 

D’aquesta manera el nostre poble s’afegia 

als actes organitzats en diferents 

municipis i institucions d’arreu de 

Catalunya i l’Estat Espanyol en record a 

les defuncions a causa d’aquesta maleïda 

pandèmia. D’igual manera el consistori va 

baixar les banderes fins a mig pal en gest 

del dol que s’ha decretat i que està previst 

que acabi el proper dissabte 6 de juny. 

La regidora de Sanitat i Polítiques 

d’Igualtat, Mihaela Balcanu ha estat 

l’encarregada de llegir dos manifests 

informatius de totes les víctimes. 

En el cas de les dones assassinades el dia de l’acte eren 19 en tot l’Estat i 4 a Catalunya, comptabilitzant la 

dona que va ser assassinada a la població de l’Escala el dia 28 de maig. Malauradament, el dia 30 havíem de 

lamentar una altra mort, la d’una dona a Esplugues de Llobregat que eleva la xifra de 20 víctimes. 

Si parlem de la Covid-19, fins al moment han estat 27.121 víctimes a l’Estat Espanyol, 12.269 a Catalunya - 

recordem que el recompte entre els dos estats és diferent - i 235 morts a Lleida. 

Després dels minuts de silenci es van produir uns aplaudiment i es van recordar els telèfons d ’atenció contra 

els maltractaments.  
 

Les línies d’atenció contra la violència de gènere són 

el: 900 900 120 / 900900120@gencat.cat / 016 
 

 

 

Des de l’emoció i el reconeixement es va convidar al poble a 

encendre una espelma als balcons i/o terrasses. 

L’Ajuntament en ple se suma a aquests reconeixements tot i 

esperant que aquests greus problemes desapareguin ben 

aviat de la nostra societat. 
 

 

A Torres de Segre, seguirem recordant cada cas de 

violència de gènere fins que siguin 0! 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA CHE PROGRAMA 

CRESCUDES 
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CONTROLADES DEL RIU SEGRE I EBRE PER NETEJAR ELS RIUS 
 

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i 

Endesa han acordat adaptar l’activitat normal 

de set preses hidràuliques titularitat de la 

companyia per iniciar una crescuda 

extraordinària conjunta de la part baixa del riu 

Segre i la del Baix Ebre. És la primera vegada que 

es fa coincidir l’augment del cabal dels rius Segre 

i Ebre, gràcies a la gran quantitat d’aigua 

acumulada en els embassaments fruit de les 

precipitacions caigudes durant els darrers dies 

tal com hem explicat en l’apartat anterior. 

L’actuació, que s’ha desenvolupat durant la 

segona quinzena de maig, suposa una millora ambiental que permetrà controlar les poblacions de macròfits 

als rius i assegurar, així, la bona salut dels seus cursos fluvials. 

El procés per arrossegar els macròfits o plantes aquàtiques que s’acumulen al tram final del riu es va iniciar 

a la presa de Camarasa, amb l’arribada de l’increment procedent de Rialb. A més, es va indicar que 

s’adaptaria, de manera consecutiva, per ordre de descens, la gestió de les preses de Sant Llorenç i la presa 

de Lleida (totes elles corresponents al Baix Segre). 

Endesa ha enviat un comunicat informant del creixement del cabal d’aquests rius als ajuntaments de les 

poblacions afectades per la crescuda controlada, arribant a superar els 350 m³/s a Lleida i Torres de Segre. 

Aquesta iniciativa per sanejar el riu es fa habitualment dos cops l’any (a la primavera i a la tardor) i, segons 

Endesa, és necessària per controlar la proliferació d’aquestes 

plantes aquàtiques que ocupen estacionalment la part baixa 

dels rius Segre i Ebre i que podem observar al nostre riu, 

sobretot durant l’estiu quan el cabal és més pobre. 

Davant d’aquesta actuació i seguint les recomanacions 

indicades, l’Ajuntament de Torres de Segre ha tancat els 

diferents accessos al riu al seu pas per la nostra vila, com a 

mesura de seguretat i protecció. Una prohibició que ha estat 

restablerta un cop ha finalitzat aquest augment sobtat i 

regulat del cabal. 

Tot i els beneficis ambientals que suposen aquests 

desembassaments controlats, des dels ajuntaments de 

les poblacions ‘afectades’, talment com el de Torres de 

Segre, demanem que no es facin solament concentrats 

en poc temps sinó que es pugui alliberar aigua de manera 

més continuada i constant, durant més dies, per no haver 

de desembassar tanta aigua de cop i garantir d’aquesta 

manera un riu més digne i ple, en definitiva més viu i net. 

La fotografia adjunta a l’esquerra mostra la gran 

quantitat de plantes aquàtiques que afloren al curs del 

riu habitualment i que són més visibles quan aquest porta 

un cabal baix, fins i tot, per sota del mínim assegurat. 

El desembassament de la presa de Camarasa des d'un dels seus laterals. | ACN (Oriol Bosch) 

Fotografia feta des del pont de Torres de Segre, agost 2019. | Joan Companys  
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IMPORTANT EPISODI DE PLUGES A MEITAT DEL MES DE MAIG 
 

Fent honor al famós refrany català ‘al maig cada dia un raig’, durant la 

segona setmana del passat mes de maig hem tingut un important 

episodi de pluges al nostre poble amb vuit dies de precipitacions 

ininterrompudes. Concretament, s’han registrat un total de 97,5 L/m² , 

una quantitat important encara que amb diferent intensitat segons el 

dia, tal com es pot apreciar en la taula adjunta a aquest escrit, arribant 

a superar els vint litres per metre quadrat en més d’una ocasió. 

Tot i que no es té constància de cap dany considerable sobre els camps 

torressencs, en algunes zones es va arribar a veure algun gra de 

calamarsa barrejat amb aigua. No és així en el cas de les cireres i 

albercocs, on la pluja tan seguida en aquestes dates de plena producció 

pot clivellar el fruit o fer-lo caure. 
 

 

A nivell general, si fem una observació al 

còmput de precipitacions acumulades 

des de l’octubre de 2019 a la zona sud de 

Lleida, aquestes han estat superiors a les 

habituals, principalment a la zona de Les 

Garrigues on al sud-est superen el 200% 

de la mitjana, essent la zona al capdavant 

pluviomètric peninsular. A la ciutat de 

Lleida, per exemple, s’han acumulat 392 

L/m2 des de l’1 d’octubre de 2019 fins a 

15 de maig de 2020, un 177% respecte de 

la mitjana. 

 

REOBERTURA DE L’ESGLÉSIA MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ 
 

Després de més de dos mesos tancada, l’Església Parroquial de Torres de Segre ha reobert el passat 

diumenge 31 de maig, degut a l’entrada a la fase 1 de la nostra regió sanitària.  

De moment només s’oferirà una missa setmanal, els diumenges a partir de les 12.30 h. Per assistir-hi, caldrà 

seguir de forma rigorosa les mesures de prevenció per tal d’evitar el contagi de la Covid-19: 

• Portar mascareta quan s’entri al temple. 

• Mantenir la distància de seguretat en tot moment. 

• Utilitzar el gel hidroalcohòlic. 

• No tocar les imatges, els fulls i els cançoners. 

• Evitar el gest de donar la pau. 

• La comunió es rebrà a la mà. 

• No es passarà la col·lecta: Es podrà fer el donatiu en 

sortir. 
 

La Junta Parroquial ha habilitat l’Església per a que 

puguin ser seguits aquests advertiments sanitaris. Ara 

només cal que tots nosaltres hi posem de la nostra part per a que les cerimònies religioses siguin segures. 

Dades pluviomètriques  
TORRES DE SEGRE 

(del 8 al 31 maig) 

Dia mm 
9 de maig 0,1 mm 

10 de maig 26,5 mm 

11 de maig 0,1 mm 

12 de maig 4,3 mm 
13 de maig 10 mm 

14 de maig 21,3 mm 

15 de maig 1,4 mm 

16 de maig 27,2 mm 
25 de maig 6,6 mm 

Total 97,5 mm 

*Font: AEMET-METEOCAT 



 
 

 
21 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE MAIG - Juny 2020 

NOU LOGOTIP I PERFILS A LES XARXES SOCIALS DE LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA 
 

El personal docent de la Llar d’Infants municipal ha creat un Logotip per a la 

l’escola bressol, ja que no en disposàvem. Aquest nou símbol intenta descriure 

com són els infants: alegres, curiosos, creatius i plens d’energia.  

Durant el mes de maig s’han creat també els perfils a les xarxes socials -Facebook 

i Instagram-, amb l’objectiu de compartir informació i propostes interessants per 

a les famílies amb infants. Tanmateix, donat que no s’han pogut realitzar les 

jornades de portes obertes, s’ha elaborat un tríptic informatiu amb el projecte 

escolar de la Llar d’Infants Carrassumada. 
 

PREPARATIUS PEL CASAL D’ESTIU 2020 
 

El personal del Casal d’Estiu, conjuntament amb la Regidoria d’Educació estan 

treballant per tal de poder oferir aquest servei a les famílies, tenint en compte 

en tot moment les mesures de seguretat que s’imposa a les activitats de lleure. 

Per aquest motiu, s’ha obert un termini de preinscripció per tal de valorar la 

necessitat de les famílies amb el fi de buscar la viabilitat de l’oferiment de 

l’activitat garantint en tot moment la seguretat dels infants i dels/les 

monitors/es. 

La Generalitat de Catalunya ha publicat un document amb els ‘Criteris 

Generals’ per a l’organització de les activitats de lleure educatiu – Estiu 2020 que pretén fixar les línies 

comunes i generals imposades a les activitats del lleure educatiu en el context d’excepcionalitat derivat de la 

Covid-19. En tots els casos, es prendrà com a mesura, que cada participant disposi de 4 metres quadrats 

d’espai. Aquesta mesura permetrà calcular l’ocupació màxima de les instal·lacions on es facin les activitats. 
 

 

 

Els/les participants a les activitats hauran de complir els següents requisits per a preservar la salut del grup:  

✓ Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós 1.  

✓ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 14 dies anteriors.  

✓ Calendari vacunal actualitzat 2 (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). 

Requisit per a la inscripció.  

✓ En infants  amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera 

individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de risc.  
 

Cada activitat haurà de crear els següents protocols específics que seran validats per la DG de Joventut. 

• Document d’adaptació de mesures de seguretat i higiene. 

• Protocol específic sobre manipulació d’aliments (en el cas de no tenir la titulació requerida). 

• Protocol específic sobre ús i desinfecció dels espais. 

• Protocol de seguretat. 
 

Els Requisits generals sobre prevenció en l’àmbit de la salut seran: l’ús de mascaretes, rentat de mans 

sistemàtic i manteniment de la distància de seguretat. A l’arribada dels infants s’haurà de realitzar una 

comprovació de la temperatura (termòmetre frontal). A tal efecte el monitoratge pot fer ús de l’aplicació 

mòbil ‘Stop Covid 19 cat’. 

Durant el mes de juny estan previstes reunions de coordinació per mitjà del Servei Comarcal de Joventut amb 

l’objectiu de facilitar assessorament i resoldre els dubtes que està generant la campanya de casals d’estiu 

2020, amb la publicació de nova normativa, protocols, condicions, criteris, recomanacions, etc. 
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 LA CAMPANYA DE LA FRUITA SEGUEIX CONDICIONADA PER LA CRISI DEL CORONAVIRUS  
 

 

La pandèmia de la Covid-19 ha determinat que l’inici de la campanya de la fruita dolça a Torres de Segre, i 

a tot Ponent, estigui marcada per les mesures de salut pública establertes per les autoritats. Probablement 

acompanyaran a tot sector agrari fins al final de la temporada, i tenint ben present aquesta situació, toca 

tenir paciència i adaptar-se a la nova realitat per tirar endavant un curs diferent però que igualment es vol 

acabar tan positivament com sigui possible. 

Dubtes inicials, com la falta de mà d’obra o les condicions de treball de les persones temporeres, semblen 

superats i tot indica que la campanya es desenvoluparà amb garanties. La crida perquè la gent del territori 

treballi al camp ha estat satisfactòria i les mesures d’higiene i seguretat estan clares: ara només cal que 

tothom posem de la nostra part i minimitzem tant com puguem les probabilitats de contagi del coronavirus. 

Els esforços no tenen precedents i totes les parts implicades - pagesia, empresa i administració - s’han unit 

més que mai per abordar conjuntament les preocupacions i necessitats relatives a la collita d’aquest estiu. 

No hi ha dubte que cal garantir la seguretat sanitària en tot el procés de producció, manipulació i transport, 

des de l’arbre fins al mercat, i per això, l’Ajuntament està participant activament en la planificació de la 

campanya i ofereix suport especialment als agricultors i magatzems fructícoles locals. 

En aquest sentit, les reunions que el consistori ha mantingut durant les últimes setmanes amb pagesos, 

sindicats, el Consell Comarcal, la Diputació de Lleida, i fins i tot, Departaments de la Generalitat de Catalunya, 

han servit per establir actuacions concretes que tenen l’objectiu final de desenvolupar una campanya amb 

plenes garanties. Aquestes trobades seguiran encara presents i estaran pendents de l’evolució de la 

pandèmia. De ben segur que ens en sortirem però no podem abaixar la guàrdia!. 
 

PREPARACIÓ DEL POLIESPORTIU PER ACOLLIR TEMPORERS AMB SÍMPTOMES DE COVID-19 
 

El pavelló poliesportiu de Torres de Segre ha quedat llest per 

acollir els temporers de la campanya de la fruita que puguin 

presentar símptomes de Covid-19. L’Ajuntament ha habilitat 

diversos espais a la pista de l’equipament municipal: una zona 

de descans amb cinquanta llits, un menjador i una àrea 

d’esbarjo. També poden utilitzar-se els serveis i les dutxes que 

disposa la instal·lació. Aquest lloc d’aïllament rebrà les persones 

que mostrin signes associats al coronavirus, sense confirmació 

mèdica, i necessitin passar la quarantena recomanada. Les 

persones diagnosticades a través d’un test mèdic i que resultin 

ser positives, seran traslladades a l’espai designat per dur a 

terme la recuperació: l’Hotel Rambla de Lleida. 

L’Ajuntament va iniciar la preparació del pavelló a finals d’abril 

i també ja té a punt l’espai per a realitzar el triatge inicial de les 

persones que manifestin símptomes com febre, tos i dificultat 

en la respiració. El lloc destinat a aquesta funció és la sala 

polivalent situada al costat d’un alberg municipal que, 

coincidint amb l’inici de la collita, ja ha arribat al màxim de la 

seva ocupació: 110 temporers. 
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Edició especial Pagesia (campanya de la fruita dolça) 
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Per la seva part, la Diputació de Lleida ha confirmat un ajut econòmic de 15.000 € a Torres de Segre per 

donar suport a una campanya agreujada per la crisi sanitària. A l’espera de saber si la Generalitat també 

realitza una aportació en els següents dies, l’Ajuntament destinarà aquesta primera subvenció a cobrir els 

costos d’actuacions necessàries per a minimitzar l’impacte negatiu de la Covid-19 al municipi. 

 

ÚLTIMES DESINFECCIONS DE LA VIA PÚBLICA AMB TRACTORS 
 

Els pagesos voluntaris han seguit realitzant les 

desinfeccions de la via pública amb els seus tractors 

durant el maig. Aquest mes s’ha repetit aquesta actuació 

tres vegades, concretament els dies 8, 22 i 28, amb 

l’objectiu d’evitar l’expansió de la Covid-19 al municipi. 

Des de l’inici del confinament, s’han realitzat nou 

tractaments a la vila i quatre a la urbanització d’Utxesa 

utilitzant un total de 63.500 litres d’aigua i 635 de 

desinfectant repartits en 34 màquines. La primera 

sortida va ser el 30 de març, i des de llavors, 16 persones 

han participat de manera desinteressada en aquesta actuació. A partir d’ara, està previst no realitzar més 

aquesta tasca, ja que afortunadament, la situació segueix millorant. Moltes gràcies per aquesta tasca!. 
 
 

INICIATIVA SOLIDÀRIA ENTRE PAGESOS I BORSA DE TREBALL 
 

El grup solidari per ajudar els pagesos que puguin ser positius en Covid-19 durant la campanya de la fruita 

ha reunit a més de 30 persones. La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament i diversos pagesos de Torres de 

Segre, busca donar suport entre companys del sector agrari afectats, que oferirien dur a terme les tasques 

requerides en les seves explotacions agràries mentre sigui necessari. De moment ningú ha hagut de recórrer 

a aquesta ajuda. 

Per una altra banda, el consistori ha donat a conèixer tant la borsa de treball municipal -amb 8 vacants- com 

les del Servei d’Ocupació de Catalunya i d’Unió de Pagesos que busquen persones interessades a treballar 

en l’agricultura, l’agroindústria i la ramaderia. La crida s’ha realitzat amb l’objectiu de cobrir les necessitats 

del sector agrari amb gent del territori, fet que minimitza els desplaçaments i el respecte a les mesures 

sanitàries establertes per controlar l'expansió de la Covid-19. 
 

VISITA DEL SUBDELEGAT DEL GOVERN A TORRES DE SEGRE (26 DE MAIG) 
 

 

 José Crespín, subdelegat del Govern a Lleida, ha visitat 

Torres de Segre i l’alcalde Joan Carles Miró, acompanyat de 

representants dels sindicats Comissions Obreres i Unió de 

Pagesos, l’ha rebut perquè pogués conèixer de primera mà 

l’esforç̧ que realitza l’Ajuntament, la pagesia i les empreses 

per tirar endavant una campanya de la fruita marcada per 

la crisi sanitària de la Covid-19. 

Després de visitar les instal·lacions d’un magatzem i una 

finca de préssecs del municipi, Crespín ha elogiat “l’esforç 

afegit que el sector agrari està fent aquesta campanya amb 

el compliment de les mesures d’higiene i salut per mantenir 

el nivell d’excel·lència i qualitat de la fruita del territori”. Visita de José Crespín a una finca de Torres de Segre. 
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Alguns sectors de l’economia pot ser que s’hagin aturat de cop des de l’esclat de la crisi de la 

Covid-19, però la natura no s’atura en cap moment i això vol dir que els pagesos i els ramaders 

tenen la mateixa feina. Amb la campanya de la fruita recent inaugurada cal dedicar tots els 

esforços per recollir el fruit després de mesos de treball i sacrifici.  
 
  

a situació atípica i imprevisible que es dibuixava a principis d’abril de com es podria afrontar una 

campanya de la fruita immersos en plena crisi sanitària, en Estat d’Alarma i confinament de la població, 

amb els dies posteriors fins a l’actualitat, ha anat derivant cap a un horitzó més clar però totalment 

diferent a l’habitual. Molts dubtes s’han anat esvaint davant una nova realitat però les preocupacions i els 

neguits continuen ben presents en el pensament dels pagesos que almenys veuen un bri d’esperança de 

poder tirar endavant una collita que, se’ns dubte, dictaminarà sentència pel futur del sector. 

Talment com en l’anterior revista, volem continuar donant veu a la nostra pagesia per conèixer el seu parer 

sobre l’evolució d’aquesta campanya de fruita tan heterogènia. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Quines particularitats has tingut en compte a l’hora 

de preparar la campanya de la fruita? 
 

“Aquesta campanya ve molt marcada per la Covid-19. És 

totalment diferent a les anteriors, per aquest motiu és 

necessari prendre unes mesures de seguretat més extremes 

que en altres campanyes anteriors. Hi ha una gran inversió 

del sector en tot el tema de prevenció de riscos: facilitant 

tots els EPIS als treballadors (guants, gels, mascaretes, etc). 

Una altra gran preocupació és com i on estaran allotjats els 

treballadors als que ens veiem obligats a donar allotjament 

i la mobilitat dels treballadors fins al punt de treball”. 
 

 

 

Penses que la falta de mà d’obra del territori i la 

dependència de persones temporeres per 

confeccionar les plantilles han agreujat la situació? 
 

“Evidentment, la immensa majoria de les explotacions agràries i centrals comercials tenen una plantilla de 

treballadors ja fidelitzada, que coneix la feina i molts desenvolupen la funció d’encarregats de qualsevol de 

les nostres empreses, molts essent ja fixes discontinus. A aquesta gent la crisis els ha agafat al seu país per 

tant, ara el problema és que no poden arribar pel tancament de les fronteres. Ara cal esperar que s’obrin els 

controls fronterers, terrestres, aeris i marítims i que incloguin el col·lectiu de treballadors agraris de 

temporada per tal que la nostra activitat tingui una continuïtat econòmica i es preservi la cadena de 

producció i d’abastiment”. 
 

 

Tot i les adversitats, creus que serà possible desenvolupar una collita de fruita amb garanties? 
 

“El sector agrari entenem perfectament que estem davant d’una causa de força major i una situació de 

necessitat extraordinària. Davant d’això crec que el sector està el suficientment conscienciat per realitzar un 

activitat laboral amb totes les garanties de cara als treballadors que ens ajudaran a fer la campanya possible, 

tirar endavant les nostres empreses i que arribi al consumidor final un producte de qualitat”. 

L 

 JOSEP Mª COMPANYS I INSA    
Pagès  

60 anys 
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Quines particularitats has tingut en compte a l’hora 

de preparar la campanya de la fruita? 
 

“Un cop finalitzada la campanya de la fruita de l’any 

anterior, al voltant de mig setembre, ja penso en la 

propera, sense saber els preus que he venut la fruita i amb 

tota la incertesa sobre la campanya següent.  

Aquest any, hi ha l’agreujant del virus que m’ha agafat per 

sorpresa i he tingut que avançar uns dies l’aclarida de la 

fruita pel temor a la dificultat de trobar treballadors. 

També estic preocupat per la ma d’obra a la central 

fructícola, si serà capaç de processar tota l’entrada de 

fruita dels pagesos i, en tot cas, que no hi hagi cap brot del 

virus perquè aleshores si que ho tindríem negre...  

Pot ser que ajudi que hi ha un descens de la producció a 

nivell general degut a les gelades primaverals”. 
 

Penses que la falta de mà d’obra del territori i la dependència de persones temporeres per 

confeccionar les plantilles han agreujat la situació? 
 

“L’agricultura és un ofici amb massa dependència de gent estrangera i això que hi ha suficient mà d’obra al 

territori per cobrir la demanda de feina.   

Aquest any, he hagut de confeccionar una nova plantilla davant la dificultat de poder contractar els 

treballadors habituals, a l’estar en els seus països d’origen. Tot i així, degut a la mida de la meva explotació 

no ha estat un problema greu. Actualment, tinc vuit treballadors, entre els quals hi ha la meva dona i dos nois 

de Torres de Segre”. 
 

 

 

Tot i les adversitats, creus que serà possible desenvolupar una collita de fruita amb garanties? 
 

“El sector de la fruita té moltes adversitats, principalment les que arriben del cel (calamarsa, vent, ...) i, any 

rere any, el pagès ja assumeix aquest risc.  

El virus és un inconvenient més. Per a que la campanya transcorri amb normalitat està a les meves mans que 

els treballadors compleixin la normativa d’higiene i recordar-los que no baixin la guàrdia mentre no es trobi 

la vacuna.  

Però també soc productor de cereal i durant aquests mesos, amb l’Estat d’Alarma, la caça ha estat prohibidai 

la fauna silvestre ha proliferat sense dificultats. Els conills estan causant danys en cereal i arbres i, ben aviat, 

els porcs senglars malmetran les collites de panís.  

Malgrat això, amb tants problemes... si el preu de la collita és bo ho solucionarà tot!!”. 

La veu de la nostra pagesia 
 

 JORDI RUESTES I FILELLA
Pagès 

45 anys 
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Quines particularitats has tingut en compte a 

l’hora de preparar la campanya de la fruita? 
 

 

“Aquest any, el que més hem tingut en compte abans de 

començar la campanya, ha estat l'adquisició de l'equip de 

protecció individual que hem de proporcionar als 

treballadors, degut a la manca que hi ha actualment. Per 

això ens hem hagut d’anticipar a la compra d'aquests per 

assegurar el compliment de les mesures de seguretat. 

Tenint en compte la possibilitat de contagi tant dels 

pagesos com dels treballadors, s'ha creat un grup local de 

voluntaris del sector que, per primera vegada, he vist unió 

entre tots, per tal de cobrir la campanya d'aquell pagès 

que es pugui veure afectat per la situació, cosa que ens 

dona més tranquil·litat pel recolzament que, mútuament, 

ens podem proporcionar”. 
 
 

Penses que la falta de mà d’obra del territori i la dependència de persones temporeres per 

confeccionar les plantilles han agreujat la situació? 
 
 

“La situació de la pagesia ja era greu abans de que arribés la Covid-19, això encara ha empitjorat més el nostre 

treball. A l'inici de l'Estat d'Alarma, la situació agrària era molt preocupant al no tenir la seguretat de poder 

comptar amb els treballadors de confiança que teníem fins ara. Afortunadament, els treballadors que tenia 

cada any estaven a Espanya i he pogut confiar amb ells. Tot i així, començarem la campanya en Fase 1 que 

encara ens limitarà molt, però ja estaran permesos alguns desplaçaments per poder venir a treballar, cosa 

que alleugerirà la falta de mà d'obra”.  
 

 

 

Tot i les adversitats, creus que serà possible desenvolupar una collita de fruita amb garanties? 
 

“Encara que la situació actual ha millorat, hi ha bastantes limitacions, ja sigui amb el transport, amb les 

distàncies de seguretat al camp i en el temps que s'haurà d'utilitzar a l'inici de la jornada. Tot i així, si es 

compleixen totes les mesures establertes, podrem garantir una millor collita amb responsabilitat.  

Serà una campanya atípica ja que les mesures de seguretat s'hauran de fer complir, encara que això ens 

comporti més despeses econòmiques, però estem acostumats a lluitar i a vèncer les dificultats i això és una 

altra prova que també superarem”. 

 

 

La veu de la nostra pagesia 
 

ÒSCAR URREA I PRIM

 

Pagès 

56 anys 
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Quines particularitats has tingut en compte a 

l’hora de preparar la campanya de la fruita? 
 

“Davant de la Covid-19 la particularitat més important és 

la protecció dels treballadors i, al mateix temps, complir 

totes les normatives existents: distància entre persones, 

higiene, mascaretes, control de temperatura, etc...  

Amb el nou conveni agrari hem incrementat,  pel moment, 

un 20% els costos de la campanya anterior, costos que 

assumim els pagesos i que no sabem si veurem repercutits 

en el preu”. 
 

Penses que la falta de mà d’obra del territori i la 

dependència de persones temporeres per 

confeccionar les plantilles han agreujat la situació? 
 

 

“Relativament. Per una banda ens hem trobat que hi ha 

mà d’obra del territori que estan en situació d’atur que ha 

volgut treballar al camp davant la manca d’ingressos econòmics. Per l’altra també hem vist com molt personal 

amb el que havíem comptat en campanyes anteriors no han pogut entrar al país. La sort l’hem tinguda que 

hi ha una davallada general de producció i, en moments puntuals, hem trobat personal”. 
 

 

 

Tot i les adversitats, creus que serà possible desenvolupar una collita de fruita amb garanties? 
 

“Sense cap mena de dubte, tot i que l’increment de costos farà que sigui una campanya amb moltes 

incerteses. La sort la tenim que segons les estadístiques han pujat els consums i potser, i desitgem, que els 

preus siguin millors per continuar l’activitat. Però, amb la situació que vivim últimament per culpa que el 

petit i mitjà empresari s’està arruïnant davant de grans empreses de fora del sector protegides per fons 

d’inversió que estant desfent el sector i desvertebrant el territori. La incertesa és, fins quan estem disposats 

a aguantar?”. 

 

a anys que els pagesos estan patint una crisi de preus injusta a la que cal afegir altres dificultats de 

caire natural i atmosfèric, inevitables alhora, que poden malmetre el treball de tot l’any en unes hores. 

A tot això cal afegir-hi els efectes de la Covid-19 que complica encara més una campanya fructícola 

que s’iniciava amb grans reivindicacions conjuntes esfumades a l’instant per la situació d’estat d’alarma.  

Malgrat tot, la pagesia ha decidit tirar endavant sense aturar-se i fent gal·la dels adjectius que la defineixen 

com la perseverança, la il·lusió, la valentia, el sacrifici, l’esforç o el treball.  

Els que venim de família pagesa i ens hem criat amb els valors de l’agricultura, avui encara ens sentim més 

orgullosos dels nostres orígens. Gràcies pagesos per la vostra valentia, ens en sortirem!.        Joan Companys i Cabau 

F 

 XAVIER MIARNAU I CONEJOS
Pagès 

51 anys 

La veu de la nostra pagesia 
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SENYALITZACIÓ PER LA CORRECTA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
 

Aprofitant l’inici de les obres d’urbanització del carrer 

Estatut de Sau, la Brigada Municipal ha posat dos 

senyals de prohibit camions per evitar que aquests 

vehicles circulin en la direcció equivocada en un punt on 

n’hi transiten força degut a la proximitat de dos 

magatzems fructícoles. Amb la col·locació d’aquestes 

senyals es pretén indicar millor el sentit de la 

circumval·lació de circulació establerta i evitar que es 

vagi en la direcció equivocada. 

 

AVARIA D’AIGUA AL CARRER ONZE DE SETEMBRE 
 

Un cop més, l’equip de la brigada municipal ha hagut d’actuar per a 

poder resoldre una avaria d’aigua entre els carrers Onze de Setembre 

i Estatut de Sau que afectava al sistema de subministrament d’un dels 

seus habitatges. Tal i com és habitual en aquests casos, s’ha obert la 

part afectada, en aquest cas part de vorera, per a poder resoldre la 

pèrdua d’aigua. Un cop feta la reparació, s’ha aprofitat per a deixar feta 

la pre-instal·lació del registre pels futurs comptadors abans de tornar a 

tapar l’obertura i deixar-ho llest de nou. 

 

CONDICIONAMENT DE L’ANTIGA CASA DEL METGE PER A DESTINAR-LA A LLOGUER 
 

 

L’Ajuntament ha condicionat l’antic ‘pis del metge’, 

ubicat a la part superior de l’actual Consultori mèdic 

municipal i del qual n’és propietari, amb la finalitat 

de posar-la a lloguer i resoldre la situació de 

deixadesa i desús que tenia fins aleshores. La posada 

a punt de l’esmentat pis ha consistit en una primera 

actuació de neteja a fons de tots els seus espais, una 

segona de revisió i reparació de les instal·lacions 

existents de llum, aigua i sanejament, una tercera de 

pintada de parets i sostres i, en darrer terme, la 

compra i col·locació dels electrodomèstics 

indispensables per a fer habitable la casa.  

Talment com en l’esmentat condicionament 

d’aquest habitatge es preveu fer, durant els propers 

mesos, un símil en alguns dels edificis municipals que 

es troben més descuidats, com per exemple els ‘pisos 

dels mestres’, per garantir-ne les condicions òptimes 

que permetin fer-los útils i còmodes pels seus usuaris 

o per noves iniciatives que s’hi puguin desenvolupar. 
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NETEJA I MANTENIMENT DE L’ENTORN DE ‘LA FUSTERIA’ PER REBRE ELS PRIMERS VISITANTS 
 

Durant aquest últim mes, des de ‘La Fusteria’ s’ha volgut deixar totes les 

zones properes netes per a poder rebre els primers visitants del poble i 

de racons pròxims a l’edifici del Punt d’Informació d’Utxesa, un cop s’ha 

entrat a la Fase 1 del desconfinament que permetia fer aquests 

desplaçament dins el terme municipal. 

Amb la finalitat de poder gaudir novament d’Utxesa, els tècnics de 

TDSNaTur, han estat desbrossant tota la zona del camí verd, l’espai 

proper al citat edifici de ‘La Fusteria’, tant per davant com per darrere, 

l’observatori d’aus que hi ha al costat així com també la pròpia zona de 

pícnic on, actualment, ja s’hi pot quedar i descansar, això sí amb petits 

grups reduïts. 

 

NOVES TASQUES DE MANTENIMENT I DE REPARACIÓ A L’EDIFICI DE L’ALLOTJAMENT 
 

Seguint la dinàmica del passat mes, al llarg d’aquests dies s’han 

estat duent a terme noves tasques de manteniment i reparació 

d’alguns dels espais i de les càmeres de l’allotjament municipal.  

Un edifici que en l’actualitat ja està fregant el 100% de l’ocupació 

permesa segons límit del seu aforament, majoritàriament, de 

treballadors que han arribat al poble per la campanya de la fruita 

que s’ha encetat marcada pels controls i les mesures sanitàries 

per evitar el contagi per la Covid-19. 

D’entre les actuacions realitzades 

en darrer terme destaquen la reparació del mobiliari malmès de les cuines 

de diversos compartiments; la instal·lació d’un aparell d’aire condicionat a 

l’oficina del mateix; la substitució d’un plat de dutxa d’un dels habitatges i, 

com no, totes les feines d’adequació de la instal·lació a la normativa 

establerta per acollir gent en fase d’alarma per la Covid-19 (dispensadors, 

limitació de l’aforament, neteges diàries i desinfeccions...). 

 

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA ALLARGA UN MES EL COBRAMENT PREVIST D’IMPOSTOS I TAXES 
 

L’Organisme Autònom de Recaptació i 

Gestió de Tributs Locals (OARGTL) de 

la Diputació de Lleida ha allargat un mes el 

cobrament previst d’impostos i taxes per fer 

més fàcil a les famílies i les empreses la seva 

resposta davant la situació d’emergència. 

Passades aquestes primeres setmanes de 

resposta a la Covid-19, us informem que 

s’acosten les noves dates de cobrament 

d’impostos i taxes.  

Per a més informació, podeu visitar la pàgina 

web www.oagrtl.cat. 

https://www.facebook.com/diputaciolleida/?__tn__=K-R&eid=ARBMZC_iM3_-FOUdhQd3W9M0N3-FA8GVMeO07HHxNA_YMzUo7UbhNLMq-X6kJmECGCRA04XAeLDPNBtw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-i6Hcmf8djuVMYd6BPqxKtZfIynaj4l0C3BtfBZrQG9WVc2jw7pi8xiUrhDSgUpAfo0jek8hc3UEDc2kKmQwHJou6ZGUgLLzuGJx6xmO2CqNplNfGDqJY27Hw2xcSCtsF_YqCBsaLOwXNgWtyHfdqPTtNEOSqbUdMIlcg1LI83yAUiN9wqNJ1Nziw_urJRJJpu8AhxEgmUaiWYlvXVi4z8DYWzoveXQkHNf-cS0zrJdRfLIg7p-bqaSHKc2S1nFMjO8Pcy4Ykd-96Mqf5SRI8C7UoyQUlzP29BztEE1rzc6FC8fE-WRSN_kTVjsiNXjz5xJt6clYfyuDmgwYEbI8zOSi_
http://www.oagrtl.cat/?fbclid=IwAR0kQkonORdqi4-5HZTWUMSa-YFW9S2_hJ6_Po8NumnTgpOftT_nreN3jzw
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CONDICIONAMENT DE L’ESPAI EXTERIOR DE L’EDIFICI DEL MOLÍ 
 

Els voltants del Molí, avui Museu de l’Evolució, estrenen nou paviment des de fa uns dies per establir un espai 

més ampli i net tant per gaudir d’un passeig com per  descansar. 

L’Ajuntament ha decidit netejar la zona, aplanar el terreny, col·locar una malla anti-herba sobre el ferm abans 

de cobrir-lo amb pedres trinxades i plantar tres moreres, amb reg per goter, que crearan una agradable 

ombra i una bona zona de descans. També s’ha aprofitat l’actuació per acabar d’entubar el braçal existent 

fins a la seva desembocadura. 
 

 

 

 

 

 

 

ALTRES ACTUACIONS DIVERSES 
 

A més de les actuacions esmentades anteriorment, l’equip de la Brigada Municipal n’ha estat duent a terme 

d’altres durant el mes de maig d’entre les quals destaquem: 

 Escatar i envernissar la totalitat de la tanca de fusta que envolta la pista del pavelló poliesportiu i 

delimita l’accés a les grades. Una tasca que ha permès deixar l’estructura com a nova i que feia molts 

anys que no es realitzava. 

 Retirar un niu d’abelles instal·lat sobre el cablejat del carrer Raval de la Barca. Per dur-ho a terme es 

va necessitar l’ajuda d’una màquina elevadora. 

 Segar els vorals dels diferents camins i carreteres de dins el nostre terme municipal així com els 

diversos trams del camí verd del riu. Una actuació molt necessària per garantir la bona visibilitat dels 

conductors i conductores o vianants que hi transiten. Aquesta tasca es ve fent des de fa uns dies i 

s’allargarà fins als propers mesos.  

 Netejar l’espai de l’antic escorxador. Aquests darrers dies, l’equip de la brigada ha dut a terme una 

intensa tasca de neteja d’aquest espai municipal que, actualment, s’utilitza com a magatzem per a 

guardar-hi, bàsicament, elements d’obra de reposició. S’ha aprofitat doncs per posar ordre, retirar el 

material innecessari i arranjar tot el pati exterior. 
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ACTUACIONS DES DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ DURANT EL CONFINAMENT 
 

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament, des de l’inici del confinament, ha estat a disposició de l’Equip 

Directiu de l’Escola així com coordinant les tasques del teletreball del personal de la Llar d’infants. 

Pel que fa a la neteja i desinfecció de les instal·lacions de l’Escola i la Llar d’infants, tal com s’havia informat, 

durant l’inici del confinament del mes de març es van intensificar les actuacions de desinfecció. Al no haver 

activitat en els centres, el servei de neteja ha estat aturat durant el mes d’abril i maig, comportant un gran 

estalvi econòmic per al Consistori. No obstant, amb la previsió d’inici d’activitat al centre, a partir del mes 

de juny es reprendran les tasques de neteja i desinfecció. 

Cal tenir present, que el Departament d’Educació va prohibir l’accés de personal als centres educatius 

durant la quarantena, fet que ha ocasionat que el personal docent no hagi pogut recuperar i posar a 

disposició de les famílies els llibres escolars que no es van poder emportar a casa l’alumnat. No obstant, 

l’Escola està analitzant les diferents opcions per tal de fer-ho tenint en compte, en tot moment, les 

directrius dictaminades. 

El Departament d’Educació ha autoritzat als centres escolars a 

obrir, de forma excepcional i amb mesures de seguretat molt 

exigents, a partir de la Fase 2, prioritzant l’alumnat d’infantil 

amb pares que treballen presencialment. Per tal de valorar la 

necessitat de les famílies dels i les alumnes d’infantil de l’Escola 

això com de la Llar d’infants, s’ha remès una enquesta a les 

famílies per tal de confirmar la seva situació i necessitats, 

partint que l’assistència dels i les infants dins d’aquest període 

de retorn es voluntària. Tot i que la resposta majoritària es que 

no els portaran, des del centre s’ha elaborat i publicat un Pla de 

Reobertura de Centre. 

L’Ajuntament ha facilitat el material necessari per a garantir 

que la represa de l’activitat es realitzi en les condicions de 

màxima seguretat possible (facilitant termòmetres digitals 

làser, gels desinfectants, desinfectants de superfícies, etc.). 

Durant els dies previs a la reobertura s’estan fent reunions de 

coordinació, la majoria d’elles amb municipis veïns, per tal de 

valorar l’obertura de la Llar d’infants i del Casal d’Estiu, partint 

en tot moment de les exigències que se’ns imposa com a 

organitzadors, de la seguretat dels treballadors i dels infants. 

La regidora d’Educació, Bianca Pop, fa entrega d’un termòmetre làser a la directora de 

l’Escola Carrassumada, Alícia Roca. 
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L’ACCÉS GRATUÏT ALS LLIBRES DE TEXT A TRAVÉS DE LA SOCIALITZACIÓ PER AL SETEMBRE 
 

L’equip de Govern, es va comprometre en el seu 

Programa Electoral, a subvencionar en la seva totalitat, 

els llibres escolars de tot l’alumnat de primària i d’ESO, 

empadronat al municipi i que cursin estudis en centres 

de titularitat pública. Un compromís que s’ha ampliat 

als alumnes del cicle infantil (P3, P4 i P5) i, durant 

aquest any, s’han realitzat gestions per tal de fer efectiu 

el compromís per al vinent curs 2020/2021. 

Fins a la data, voluntaris en coordinació amb l’AMPA de 

l’Escola i amb el suport de l’Ajuntament han vingut 

gestionant la tasca de Socialització del Banc de Llibres amb les famílies.  

El model de socialització/reutilització de llibres aporta els següents beneficis: 

✓ Disminuir el cost econòmic que suposa la compra de llibres a les famílies. 

✓ Facilitar l'accés als llibres a tot l'alumnat del centre. 

✓ Reduir els residus generats. 

✓ Fomentar el respecte envers el material comunitari. 

Fins ara les famílies, abonaven un 25% del cost dels llibres socialitzats així com el cost íntegre dels llibres 

d’activitats o d'un sòl ús. Els llibres socialitzats es cedien a les famílies folrats, i aquestes passaven a ser 

responsables de l’estat dels mateixos fins a final de curs. En cas de fer-los malbé, s’havia d’abonar el cost 

de tornar-los  a comprar. La revisió dels llibres, així com la seva neteja i manteniment, era realitzada pel 

personal voluntari de la Socialització dels llibres de l’AMPA. 
 

D’acord amb l’exposat anteriorment, l’Equip de Govern ha decidit continuar amb el model de socialització 

valorant diferents opcions per tal de fer la gestió del ‘Banc de Llibres’, amb la voluntat que les famílies no 

hagin de assumir cap cost per la utilització dels llibres.  
 

És per això que s’ha contactat amb empreses que ofereixen el servei de gestió i s’ha considerat un 

inconvenient el fet d’haver de cedir el Banc de Llibres a una empresa externa, ja que això comportaria un 

cert risc, incrementat per la situació d’anormalitat que estem vivint actualment per la pandèmia de la Covid-

19 i la previsió que la mateixa ens acompanyi molts mesos més. 
 

Per tal de garantir que al mes de setembre els i les infants tinguin accés als llibres de forma gratuïta s’ha 

optat per un model de gestió pròxim que ha estat possible gràcies a la implicació dels actors següents: 

 L’AMPA, que s’ha ofert a cedir el Banc de Llibres a l’Ajuntament de forma gratuïta. 

 El voluntariat que venia prestant el servei fins a la data, s’ha compromès a donar suport en la 

transició amb l’àmplia experiència que ha adquirit durant els darrers anys. 

 L’Escola, que ha decidit mantenir la vigència dels llibres de text que disposa el ‘Banc de Llibres’ 

per al curs vinent. 
 

El model escollit per iniciar la transició durant aquest any atípic, és que la gestió del ‘Banc de Llibres’ sigui 

realitzada per part de l’única empresa local del sector: el Quiosc “Teresita”. La revisió, neteja i manteniment 

dels llibres així com l’entrega a les famílies dels mateixos serà prestat per aquesta empresa local amb la que  

s’està treballant, actualment, per tal de definir i concretar el sistema de funcionament a fi que les famílies 

puguin recollir els llibres a primers del mes de setembre, sense assumir cap cost anual o cap cost pels llibres 

d’activitats, això sí, fent-se responsables del mateixos des del lliurament fins a final de curs. 
 

Des de la Regidoria d’Educació es vol agrair la implicació de totes les persones que han aportat el seu 

suport en el procés de valoració i de disseny del sistema. 
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“Aquest any 2020, per motiu de la Covid-19, no es va poder celebrar la festa en honor 

a la Verge de Carrassumada. Tot coincidint amb la lluna plena, aquesta imatge deixa 

testimoni de l’Ermita en el confinament pandèmic”.    
                         

Característiques de la fotografia 

DIAFRAGMA: 5.9 

EXPO: 1/320 

ISO: 80 
(superposició de 2 fotografies fetes a l’Ermita) 

Josep M. Prada 
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Com us vàreu conèixer? 

Ens vam conèixer per la Festa Major d’estiu de 

Torres, un 15 d’agost de l’any 1967, durant el ball de 

tarda. Era la primera vegada que la Rosa venia al 

nostre poble. Aquell diumenge, la seva colla d’amics i 

d’amigues de Sudanell insistiren en anar al ball de 

Torres. El Francesc i la Rosa van començar a ballar i ja 

no s’han deixat més. 

Després ell va anant fen les visites al poble veí per 

festejar amb la xicota que, posteriorment, seria la 

seva esposa. 

Com anècdota la parella ens conta, que una vegada, 

durant el festeig dos amics d’ell van anar a comprar  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

pa a la botiga de la Rosa per tal de conèixer-la. Ella no 

ho va saber fins uns quants anys més tard.  

Si aquests dos amics llegeixen aquesta entrevista... 

segur que es donaran per al·ludits. 
 

 

 

Com va ser la vostra boda? 

Ens va casar el 26 d’abril del 1970 en mossèn Ramon 

de l’Església del Carmen de Lleida. 

Feia pocs mesos de la mort del pare de la Rosa i van 

creure fer-ho a Lleida ja que encara estaven de dol. 

Ella portava un vestit negre, però modern. Curt per 

damunt dels genolls, de brocat, amb una pamela 

blanca i un ram de gladiols blancs.  
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Va néixer el 27 d’abril del 1940 a Torres de Segre, per tant, 

té 80 anys. Fill del Francesc i la Paquita. Té una germana que 

es diu Mercè.  

Ara per ara és pagès jubilat. 

Sempre li ha agradat molt viatjar i enregistrar en vídeo el 

record de tots els seus viatges.  

Gravava, comprava la música típica del país que visitava amb 

la Rosa i després feia un petit reportatge. Aquesta ha estat 

una de les seves grans aficions. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Va néixer el 20 d’agost de 1944 a Sudanell, per tant, té 75 

anys. Filla del Joan i la Maria. Ella, forma part dels cinc fills 

del matrimoni, tres homes (Juanito, Màxim i Josep Mª) i dos 

dones (Rosa i Alba). Portava una botiga de pa, propietat del 

seu germà, que passà a la seva germana quan la Rosa es va 

casar. 

Li ha agradat sempre llegir, les manualitats, cosir i brodar. 

Durant molts anys s’ha confeccionat la seva roba i també es 

va fer l’aixovar de la boda. 

 

 

 
 

Homenatge Noces d’Or 
1970 - 2020 
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                       Francesc Pons i Prim                      Rosa Castellví i Cases                    
 

 

 

 
 

Després de la boda van anar amb familiars i amics 

al restaurant “Modern” que estava al carrer 

Anselm Clavé a fer un berenar sopar.  

Va ser una boda senzilla però molt bonica i 

emocionant.  
 

Quins han estat els vostres millors moments, 

i els més difícils? 

Quan ens vam casar vam posar-nos a viure amb 

els pares del Francesc. Tan ells com nosaltres ens 

vam respectar i estimar durant vint-i-cinc anys. 

Això, en els temps actuals, sembla una cosa 

inversemblant però va ser així.  La mort dels pares 

de tots dos van ser els moments més difícils. Ens 

vam quedar amb un gran sentiment de soledat i 

de tristor. Per sort ens hem recuperat. La vida és 

així. 

Del viatge de nubis en guardem un agradable 

record. Vam anar a Barcelona, Mallorca, València 

i Madrid. Ens en recordem perquè quan 

festejàvem sempre havíem d’estar acompanyats 

de la germana de la Rosa. En el viatge de nuvis ja 

vam experimentar la llibertat. 
 

Quin és el secret de celebrar 50 anys de 

matrimoni? 

El secret... Molt amor, molt respecte, tota la 

confiança i una mica de paciència. 
 

Com és ara la vostra relació? I com veieu el 

futur?  

La nostra relació actual continua essent molt 

bona. Tots dos tenim una manera de pensar molt 

similar davant molts aspectes. Això fa que gairebé 

no discutim. 

En la situació actual veiem el futur molt incert per 

a tothom, tant pel jovent com per als més grans. 

Després de tot el que ha passat... abans teníem 

una manera de pensar però, ara, després 

d’aquests darrers dos darrers mesos, veiem les 

coses de forma diferent. El pensament no és 

massa positiu. 
 
 

 

Any 1970. Foto de recent casats. 

Homenatge Noces d’Or                          1970 - 2020 

 

Any 1967. En Francesc amb 27 anys i la Rosa amb 22 anys,  

el mateix any que es varen conèixer. 
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Com us vàreu conèixer? 

Tots  dos treballàvem a la Cooperativa de fruita. Jo 

vaig portar la primera ‘Fenwich’ del poble, ressalta en 

Joan. Ella embalava o pesava. 

Jo moltes vegades em posava a la punta de la 

classificadora i ell em feia bromes. Dues de les 

senyores que embalaven amb mi, quan ens veien 

riure, em deien que tot allò acabaria en festeig... I així 

va ser!. La Josefina tenia 17 anys i el Joan 23 quan van 

començar a sortir de ‘novios’. Els agradava molt anar 

a ballar a les festes majors dels voltants.  
 
 

Com va ser la vostra boda? 

Ens vàrem casar a Torres de Segre el dia 18 de gener 

de l’any 1970. Hi va haver un gran rebombori perquè 

em vaig casar amb ‘mini’. Portava un vestit blanc curt, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

un abric amb plomes de marabú, una pamela i un ram 

de roses vermelles.   

Ens va casar mossèn Miquel Garriga amb el que érem 

de família. 

Vam anar a fer el convit al restaurant Lluís de Lleida, 

prop de l’estació de trens i d’allí ja vam marxar de 

viatge de nuvis. Vam anar a Barcelona i a Palma de 

Mallorca, a la tornada vam anar a Sabadell a visitar al 

Jaume, el germà difunt del Joan. 
 

Quins han estat els vostres millors moments, i els 

més difícils? 

Suposem que com tothom que ha tingut fills... Els 

millors moments, els naixements dels nostres fills i 

dels nets que t’omplen la vida. Hem tingut tres fills: La 

Rosa Mª, el Joan Carles i el Jordi. 
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Va néixer el dia 10 de maig del 1940 a Torres de Segre, per 

tant, té 80 anys. Fill del Ramon i la Rosa. El matrimoni va 

tenir dos fills, el Joan i el Jaume (difunt).  

Al llarg de la seva vida laboral ha fet de transportista, pagès 

i ramader, ha ajudat en l’ofici de taxista a un dels seus fills 

i també s’ha dedicat a portar queviures per la botiga que 

tenia juntament amb la seva esposa. 

Sempre li ha agradat molt viatjar i jugar a futbol. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Va néixer el 29 d’octubre de 1946 a Torres de Segre, per 

tant, té 73 anys. Filla del Julio i la Maria de Sudanell. El 

matrimoni va tenir quatre fills: la Josefina, el Carlos, el 

Julio (difunt) i l’Eloi. 

Va treballar a la Cooperativa de fruita de Torres fins que es 

va casar. Des de llavors i fins a la seva jubilació, ha treballat 

sempre de botiguera, peixateria i queviures en general.  

Li agrada molt viatjar, pintar i ballar sardanes. 
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   Joan Miró i Pons                     Josefina Puigvecino i Busom                            
 

Ara per ara tenim sis nets: l’Arnau, la Maria i el 

Guillem de la nostra filla gran, l’Ona i l’Àlex del 

Joan Carles i l’Alèxia del Jordi. 

Hem viatjat molt arreu del món i moltes vegades 

ho hem fet amb companyia dels nostres fills. 

Aquells eren bons moments... 

La feina ens ha portat moments difícils i 

complicats. Hem tingut que treballar molt per fer 

front a les despeses i tirar la família endavant. 

Tots dos hem hagut de matinar molt i esforçar-

nos al màxim. 
 

Quin és el secret de celebrar 50 anys de 

matrimoni? 

Costa molt d’arribar-hi!. Hem hagut d’adaptar-

nos  i amollar en moltes ocasions, tant l’un com 

l’altre. Nosaltres dos tenim uns caràcters ben 

diferents... ella, és més activa i jo soc més 

tranquil, diu en Joan. 
 
 

Com és ara la vostra relació? I com veieu el 

futur?  

Estar tot el dia a casa és molt pesat. El Joan fa 

verdura i jo estic al capdavant de l’Escola 

Sardanista i del grup de sardanes de Torres de 

Segre. Abans tots dos havíem voltat molt ballant 

sardanes. El que ens entreté més és anar tres o 

quatre dies a la setmana a Lleida a cuidar dels 

nostres nets, els fills de la Rosa Mª. 

Nosaltres creiem que la nostra vida, a nivell 

personal, continuarà més o menys igual, amb 

coses bones i d’altres no tant. Intentarem ajudar 

als nostres fills i nets amb el que puguem i poder 

celebrar junts molts anys més de casats.  

A nivell general i mirant al futur, ens preocupa la 

incertesa de saber com acabarà tot això d’aquesta 

pandèmia perquè diuen que hi pot haver rebrots 

i amb aquesta situació no es pot planificar res. 

Aquest any, de moment, no hem pogut celebrar 

amb la família aquests 50 anys de casats, ni el 80è 

aniversari del Joan...  

Només ens queda donar temps al temps i que Déu 

o el destí faci més per tots nosaltres. 

 

 

Homenatge Noces d’Or                          1970 - 2020 

 

Any 1970. Foto de recent casats dins la Seu Vella de Lleida. 

Any 1951. La Josefina amb 6 anys Any 1946. El Joan amb 6 anys 
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Com us vàreu conèixer? 

Ens vam conèixer l’any 1963 a la pista de ball del 

Sicoris Club de  Lleida, que estava al carrer Príncep de 

Viana. Ens va presentar una amiga de l’Antònia.  

En total vam estar festejant uns set anys. Teníem la 

sort que a tots dos ens agradava molt ballar i també 

el cinema, així que normalment el dissabte anàvem al 

cine i el diumenge a ballar una bona estona. Encara 

recordo que l’entrada al cinema, en aquell temps, 

valia tres pessetes a platea, dues al primer pis i una a 

la planta general, comenta en Francesc. 
 
 

Com va ser la vostra boda? 

El 19 de març de l’any 1970 ens vam casar a l’Església 

de Sant Llorenç de Lleida. El dinar el vam celebrar al  

 

 

 

 
 

 

 

Restaurant La Vasca. Quan vam acabar ja vam marxar 

de viatge de nuvis. Jo portava un Seat Siata i vam fer 

un recorregut per tota Espanya durant uns deu dies 

aproximadament. 
 

 

 

Quins han estat els vostres millors moments, i els 

més difícils? 

Sense cap mena de dubte els millors moments han 

estat els naixements de les nostres filles i del nostres 

néts i neta. 

Tenim dues filles, la Neus i la Gemma. La filla de la 

Neus es diu Mar i la Gemma té dos nens, el Joel i el 

Marc. 

Els moments més difícils han estat les morts dels 

nostres éssers estimats per part de les dues famílies. 

 

 

Va néixer el 7 de setembre del 1943 a Lleida, per tant, té 76 

anys. Fill del Francesc (Lleida) i la Tresa (Torres de Segre). El 

matrimoni tingué tres fills, el Josep Mª, el Joan Ramon i el 

Francesc. La seva professió ha estat la de mecànic 

electricista durant 49 anys, dels 14 fins a la jubilació. 

Li agraden molt els esports en general. Ha jugat a futbol a 

diferents equips, fins a 3ª divisió amb el Barbastro i el 

Montsó. Ara fa rutes a peu o en bicicleta. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Va néixer el 25 de novembre del 1942 a Lleida, per tant, té 

77 anys. Filla del Josep (Lleida) i de l’Antònia d’Osca. El 

matrimoni va tenir tres fills, el Josep, l’Antònia i la Neus. 

S’ha dedicat a fer de repassadora dels vestits en un taller 

de confecció a Lleida, Taller Bernadó, durant 8 anys i a ser 

mestressa de casa. 

La seva afició principal és cuidar tot tipus de flors omplint 

els diferents espais de casa amb elles. 

 

 

 
 

Homenatge Noces d’Or 
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Antònia Amorós i Brota                Francesc Casals i Forcat 
 

 

 

 

 

 

 

Quin és el secret de celebrar 50 anys de 

matrimoni? 

Creiem que la comunicació és la base fonamental. 

En una relació s’ha de poder parlar de tot, d’allò 

que ens passa, del que sentim i del que volem. 

De tota manera, nosaltres ens vam voler tornar a 

casar quan vam fer les nostres bodes de plata. 

Vam fer una segona boda a la parròquia de Sant 

Pere de Lleida i ens va casar mossèn Martí. 
 

Com és ara la vostra relació? I com veieu el 

futur?  

Amb l’edat la nostra relació s’ha fet més serena. 

Al final s’aprèn a gaudir de les petites coses que 

t’ofereix la vida i prioritzes, per damunt de tot, la 

salut i la família. Si tenim aquestes dues coses, ja 

no necessitem res més.  

Esperem que ens respecti doncs la salut i ens deixi 

viure plegats molts anys més. 

Tot i que el futur, amb això que estem vivint del 

coronavirus aquests dies, es preveu molt 

complicat, apunta el Francesc.  

Molt em temo que la crisi econòmica que en 

derivarà a tot arreu serà important i afectarà a les 

properes generacions. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Homenatge Noces d’Or                             1970 - 2020 

 

Any 1970. Foto de la boda a l’església Sant Llorenç de Lleida. 

Any 1943. L’Antònia amb tant sols uns mesos d’edat. Any 1949. El Francesc amb 6 anys d’edat a l’Escola. 
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Com us vàreu conèixer? 

L’any 1963 feien la carretera des del pont fins a 

l’‘empalme’. El David hi va venir a treballar. Ens vam 

veure pel carrer i ens vam agradar. Ell era tan guapo 

que li deien l’Elvis Presley.  

Una vegada que vam renyir, ell va marxar a treballar 

a Alemanya. Ell va fer que un amic m’escrigués en 

nom seu i per carta, vam reprendre l’amistat.  

Cada dia ens escrivíem. Al Julio Jorba, que era carter 

en aquells temps, li donàvem molta feina. 

Un dia ell em va dir que volia marxar a treballar a 

Austràlia, però que si la relació amb mi anava de bo 

de bo... tornaria a Torres de Segre. I tant si va tornar!. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com va ser la vostra boda? 

Ens vam casar el 4 d’abril del 1970 a Torres de Segre. 

La Josefina, la meva germana que també em feia de 

padrina de bateig, em va comprar el vestit de núbia.  

Vam fer el convit al Panamà i les fotos llavors es feien 

a la Seu Vella de Lleida. Recordo que ens les va fer 

l’Enric Filella que aquell any s’estrenava com a 

fotògraf. 

Jo me’n recordo, comenta el David, que el cotxe de 

nuvis el portava el Ramiro Drudes. Tenia un Coupé 850 

blanc, molt bonic.  

De viatge vam anar primer a Tarragona i després una 

setmana a València a casa del meus pares, que 

aleshores vivien allí. 

 

 

Va néixer el 9 de gener del 1946 a Alcalà la Real (Jaén). Fill 

del Fèlix i la Maria. És el gran de nou germans: David, 

Mercedes, Rosario, Rafa, Fèlix, Sierrita, Mª Carmen, 

Angelita i Francisco (difunt). 

Al llarg de la seva vida ha treballat en diferents oficies: fent 

carreteres, de paleta, de collidor de fruita i durant 30 anys 

de soldador a l’empresa Braun.  

Les seves aficions actuals són passejar i anar a l’hort. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Va néixer el 3 de març del 1945 a Aitona. Filla del Samuel i 

la Tresa (de Ca la Tabolla).  

Ha tingut una germanastra, la Josefina Pau (difunta). 

Des de ben jove ha treballat en diferents oficis: fent panís, 

embalant fruita al magatzem, collint cotó i fent estaquetes 

pel planter al Ranxo. 

Sempre li ha agradat molt la cuina. 
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Pepita Ruestes i Piñol  
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

 

 

questes quatre parelles de Torres a les que entrevistem avui celebren aquest any les seves Noces d’Or. 

Havien de rebre un petit homenatge per Sant Jordi a l’ermita de Carrassumada. Allí, cada any i ja en faria 

25, els Amics de la Mare de Déu de Carrassumada organitzen aquesta petita festa en honor als matrimonis 

de la comarca que fa 50 anys que són casats. Esperem que cap a la tardor ho puguin fer. És per això que des del 

Pregoner no hem volgut perdre l’oportunitat de saber més coses d’elles aprofitant el nostre espai de l’Entrevista 

per compartir amb tots vosaltres les seves experiències, records i punts de vista de la seva vida de casats. 
 

Us puc ben assegurar que no ha estat gens fàcil fer l’Entrevista aquest mes. Ho hem tingut que fer mig presencial, 

mig telemàtic, amb mascareta, guants i tot el que ha fet falta per preservar el contagi de tothom...  

Molta gent és pregunta el perquè l’or té tant valor. Perquè dels 118 elements de la taula periòdica s’ha escollit l’or 

per fer de moneda de canvi o per exemple, donar nom a la celebració d’unes parelles que porten 50 anys de casats. 

Em penso haver trobar la raó. L’or és un dels metalls nobles que no s’oxida en condicions normals. L’estimació de 

les nostres parelles no està ni molt menys oxidada tot i haver passat experiències de tota mena. Us felicito a tots i 

totes desitjant que pugueu complir les noces ‘esmeralda’ (55 anys) i de ‘diamant’ (60 anys). 
 

Quins han estat els vostres millors moments, i els 

més difícils? 

Al llarg d’aquests anys hem tingut més bons 

moments que dolents. Hem tingut sort que ens hem 

avingut molt sempre. Hem tingut tres fills. Tots es 

porten entre ells quatre anys. El Samuel, la Carmina 

i la Desiré. Tenim sis nets. La Silvia i el David del 

Samuel, la Carla i l’Àlex de la Carmina i la Desiré ens 

ha portat al Christian i al Samuel. 

Els moments més difícils per a nosaltres han estat les 

separacions de les nostres filles i els problemes que 

tot això ens ha comportat. 
 

Quin és el secret de celebrar 50 anys de 

matrimoni? 

Nosaltres ens hem estimat molt. Encara ara ens 

estimem (es miren als ulls mentre m’ho diuen).  

- Oi què si David?, pregunta ella. I tant!, respon ell. 

No et direm que no hi hagi hagut paraules sortides 

de to, però, n’hi han hagut i n’hi ha més de boniques. 
 

Com és ara la vostra relació? I com veieu el futur?  

Ara els dos estem mig desmanegats. El temps no 

perdona... El David comenta que li han ficat un 

marcapassos i el xafa el fet de no poder fer el que 

vol. A nosaltres dos hi ha una cosa que ens preocupa 

molt. Ens agradaria morir els dos a la vegada. Cap 

dels dos vol anar a l’enterrament de l’altre. 

Ara només faltava aquesta pandèmia... costarà però 

ens en sortirem. És una malaltia que s’ha ficat al 

món. Per mi, comenta la Lluïsa, que tot això que 

tiren pel cel no pot ser bo de cap de les maneres. 
 
 

 

A 

Any 1970. Brindis de recent casats. 

Any 1952. La Mª Lluïsa amb 7 anys 

junt amb la seva germana Josefina 

  Any 1956. El David amb 8 anys, 

el dia de la seva 1ª Comunió 
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          AQUEST MES S’HA ENDERROCAT UNA CASA AMB MOLTA HISTÒRIA POPULAR AL DARRERE 
 

El mes de maig ens ha portat també 

un fet i una imatge que bona part dels 

habitants de Torres de Segre hem 

viscut amb certa melangia. 

L’enderroc de la casa de ‘Ca la 

Curcona’ coneguda també després 

com a ‘Cal practicant’ o ‘Casa Boldo'. 

Últimament, la propietat de l’edifici 

estava en mans d’una Immobiliària. 

Des de l’Ajuntament s’havia intentat 

contactar amb ella varies vegades 

sense obtenir resposta. Davant d’aquest fet i les males condicions de l’immoble, que representava un perill 

pel veïnat, es va procedir al seu enderroc. 

El sentiment de melangia al que fèiem referència abans és degut als nombrosos records que aquella casa fa 

reviure en els cors de moltes generacions del nostre municipi. Serà molt difícil encabir-los tots en aquest 

reportatge ja que són moltes les persones que ens han explicat el que representava aquella casa per elles. 

El nom de ‘Ca la Curcona’ ve de lluny... tal com ens explica la seva neta, la Mª Rosa 

Eritja i Casadellà. El senyor Pere Casadellà i Miró i la seva esposa Ramona Pujol i 

Vilaplana, vivien en una casa situada on és ara l’actual Llar de jubilats, juntament 

amb les seves tres filles, la Pilar, la Rosa i la Maria. Aquesta casa era anomenada 

‘Ca la Curcona’. El senyor Pere va regentar un bar amb pianista i cupletistes pels 

volts de l’any 1920. Aquest local estava situat on és ara la plaça del Castell. També 

va ser el primer que va posar una tanca al voltant del camp de futbol l’any 1922.  

Anys més tard, va esdevenir alcalde de Torres de Segre. Durant la guerra civil un 

amic seu el va avisar que corria perill si es quedava al poble, fet que obligà al 

matrimoni i les seves filles a fugir, primer a Aitona, després a Fraga i, finalment, 

el pare va comprar a la seva família un pis a Lleida on van posar una sabateria. 

Mentrestant, el Pere va tornar sol a Torres i es va trobar que de la casa on vivien no hi quedava res. Només 

en va salvar una olla i unes arracades que la Mª Rosa encara conserva. El Pere es va posar a treballar al molí 

durant uns anys i el 22 de març de 1949 va comprar la casa del carrer Davant al senyor Josep Zaragoza i 

Clua. A les escriptures de compra hi consta que, en aquells 

moments, estava habilitada com a església. Un fet verídic 

doncs l’Església del poble havia estat malmesa pels 

bombardejos de la Guerra Civil i estava essent recuperada per 

‘Regiones Devastadas’.  

Durant la Guerra aquella casa també havia allotjat un bar. Era 

un edifici de grans dimensions, construïda l’any 1927 i amb 

unes bigues de ferro inusuals per aquella època. 

 

espai d’història local 

 

Història de ‘Ca la Curcona’ o la ‘Casa del Practicant’ 

 

Pere Casadellà fou alcalde de Torres 

durant uns mesos durant la Guerra. 

Detall de l’any de construcció de la casa a la façana 

Imatge de la façana principal de ‘Ca la Curcona’ i de la part del darrere, abans de l’enderroc  
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Així va ser doncs com el nº 18 del carrer Barri nou, va tornar a ser a ‘Ca la Curcona’, i on el Pere Casadellà i 

les seves filles es van poder retrobar, llevat de la senyora Ramona que ja havia mort.  

Primer hi van ficar una trencadora d’ametlles i, més tard, van llogar els baixos com a magatzem de fruita. 

Cap als finals dels anys cinquanta, el senyor Julián Boldo i López - devia tenir uns 

trenta anys - i va guanyar la plaça de practicant a Torres de Segre. Fill de 

Guadalajara, no va trigar pas gaire a enamorar-se i casar-se amb la Maria 

Casadellà, la filla petita de ‘Ca la Curcona’.  

Quan va morir el Pere Casadellà, la casa va quedar per a les tres filles. La Rosa i la 

Pilar, van vendre la seva part a la Maria per un preu simbòlic i aquesta va quedar 

com a única propietària. Les germanes van marxar a viure fora del poble però van 

mantenir en tot moment la relació familiar. Prova d’això és que les germanes i les 

cosines venien sovint per la Festa Major i a estiuejar a Torres de Segre. 

A partir d’ara, reconstruirem la història basant-nos amb el testimoni 

de les filles del Julián i la Maria, la Maite i la Pili Boldo i Casadellà. 

En Julián era una home polifacètic, abans de venir al poble havia 

treballat de mag al Circ Price a Madrid. A part de fer de practicant feia 

de presentador de diferents actes, tant a Torres com a Alcarràs. Era 

presentador i comentarista de futbol, director de teatre, 

col·leccionista d’armes antigues i d’ocells, pessebrista,  li agradava la 

pesca i se’l recorda de jove passejant pel poble amb la seva ‘Vespa’. 

Era molt dinàmic i la casa sempre estava oberta i plena de gent.  

- “Al pare, a Torres, li tocava fer de tot i a ell li agradava”. 

Als capvespres dels estius, tots els veïns i veïnes sortien al carrer 

després de sopar i el ‘practicant’ era l’ànima de la reunió amenitzant 

les vetllades amb algun truc de màgia. 

La casa era molt gran i donava per a molt, 

tot i que l’habitatge era petit. Al soterrani 

hi havia un celler i un pou. A la primera 

planta hi havia una cuina amb un foc a 

terra, un menjador i una gran sala. Al 

segon pis, dos dormitoris, una saleta i un 

lavabo. Més amunt, el despatx del 

practicant i una altra sala, on a vegades s’hi 

feia cinema i les filles de jovenetes havien 

organitzat algun que altre ‘guateque’.  

A l’altell hi havia unes gàbies enormes amb 

coloms i altres aus de tots els colors i procedències i un safareig on la Pili i la Maite s’hi banyaven molt sovint. 

- “A la sala de baix les veïnes i amigues venien a jugar a ‘gallossets’, a l’estiu s’hi estava molt fresquet!”. 

La família Boldo - Casadellà va viure en aquella casa uns vint anys aproximadament. Cap als anys vuitanta, 

Don Julián, tal com se l’anomenava, va tornar a concursar i li van donar una plaça a l’ambulatori de Tortosa 

que compaginava amb visites a casa seva. 

Al mes de gener de l’any 1995 moria la Maria Casadellà i, un any i mig més tard, ho feia el Julián Boldo. 

La Maite es va quedar a Tortosa on viu actualment, va estudiar Dret. La Pili viu a Barcelona, va estudiar Belles 

arts i és professora de dibuix en un Institut. Totes dues recorden amb molta emoció els anys viscuts a la casa 

de Torres i van reconèixer la tristor que els provocava les fotografies del seu recent enderroc. 

Any 1970. Comunió de les germanes, Maite i Pili Boldo 

Casadellà. Fotografia al carrer Barri Nou. 

Julián Boldo fou practicant de 

Torres durant una vintena anys. 
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A finals dels anys noranta, l’Ajuntament va comprar en propietat la casa amb la intenció de poder fer-hi un 

nou ‘club d’oci’ per als i les joves del poble després de la desaparició del club local “el CAU” l’any 1988, situat 

a ‘Cal Gomà’ i que durant un temps fou punt d’encontre i diversió de generacions de joves de Torres.  

Però aquesta idea es va diluir amb els anys, tot i haver pressupostat bona part de l’equipament necessari per 

dur a terme el projecte. Una bona oferta d’una Immobiliària de la costa va acabar de fer decidir a 

l’Ajuntament a vendre, definitivament, l’esmentada propietat. 

 

Aquests dies, coincidint amb l’enderroc de la casa, molts veïns i veïnes quan se’ls ha preguntat per ella, 

han explicat infinitat de vivències, curiositats i moments inesborrables dels quals n’hem volgut 

compartir alguns: 
 

 

“El pare m’explicava que allò era un cafè en temps 

de la Guerra al que li deien ‘Centre Democràtic’. 

Van posar en lletres grosses aquest nom damunt 

de la porta. El pintor va pintar Centre Democ... i 

se’n va anar a dinar. I els veïns ja el van batejar de 

seguida com ‘El Centre del moc’”. 

 

 

 

 

 

 

“Jo hi vaig fer la comunió allí. Eren temps de la 

postguerra. El mossèn Francesc Sanuy em va 

comprar el vestit, doncs a casa no teníem diners”. 
 

 

 

 

 

 

 

“Vam fer teatre amb el Senyor 

Julián. Des del 1967 fins 1970, 

aproximadament.  

Ens va anar bé perquè érem joves i 

així sortíem per les nits. Me’n 

recordo del títol d’una obra: ‘Clavijo, 

búscame un hijo’”. 

 

 

“Sí, me’n recordo de les escales altes i recargolades 

que hi havia. I també de les injeccions, sempre et feia 

algun truc. Tenia una capsa de metall, rodona com si 

fos una capsa de colors, però eren agulles de punxar!”. 

 

 

“A mi m’agradava molt la col·lecció 

d’armes que tenia exposades a la 

planta baixa: Estàndards, escopetes, 

fusells, escuts, bombes, pistoles... 

també m’agradaven els putxinel·lis i 

els capgrossos”. 

 

  

“Durant el temps que van posar 

la calefacció a l’Església, allí 

s’hi va tornar a fer missa.  

Me’n recordo que el menjador 

feia de confessionari”. 
 

 

 

Un dels molts assaigs de teatre que es van fer a la casa de ‘Cal Practicant’ 

Josep i Montserrat Curcó el dia de la seva primera Comunió davant de ‘Ca la Curcona’ 

En Julián..., Director de teatre amb un bon nombre de jovent (foto Joanet Forcat) 
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“El senyor Julián va donar ous de coloms del seu 

colomar al meu germà i a partir de llavors a casa 

també vàrem tenir un colomar”. 

 

 

 

  

“Per entrar el cotxe, el practicant posava dues 

fustes de la casa al carrer per fer de rampa, 

perquè com que la casa tenia dues escales..” 

 

 

 
  

“Recordo que s’hi va organitzar un club de 

joves amb estris de jocs, futbolins i billars”. 
 

 

 

“Farà uns dotze anys... nosaltres hi assajàvem 

aeròbic. La sala era tan gran... que ressonava”. 

 

  
 

 

o acabaríem mai..., perquè a ‘Ca la 

Curcona’ o ‘Cal practicant’ va ser, 

sense cap mena de dubte, una mica la 

casa de tots i totes, i a tothom com a tal, ens 

sap molt greu la seva pèrdua definitiva. 

Aquest interessant ‘Sabies que’, de ben segur, 

despertarà i farà reviure molts records entre 

bona part de la gent del nostre municipi per la 

significació que ha tingut la casa en la vida de 

molts torressencs i torressenques. 

Si aquest reportatge ha servit per mantenir 

viva l’essència d’aquesta casa en la nostra 

memòria i arrencar-vos un somriure dolç... 

haurem aconseguit el nostre objectiu. 
 

Gràcies a tots i totes pels vostres testimonis!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N 

Any 1972. A ‘Cal Practicant’ amb la junta del futbol i el seu President d’aleshores Pere 

Forcat, les Dames i la Pubilla. Al costat d’en Julián, una de les seves filles, la Pili.  

Imatges de l’enderroc que han 

deixat al descobert l’esquelet de 

la casa. En les fotografies es 

poden apreciar les bigues de ferro 

a les que fèiem referència al 

principi d’aquest article i que eren 

poc usuals en la construcció 

d’aquells temps. 

Ara resta el solar buit, sense la 

runa però amb tots els records 

presents. 

 

En Julián..., fent d’assistent mèdic del C.E. Torres de Segre  

Any 1963. Una bona nevada sobre Torres de Segre, al fons ‘Ca la Curcona’. 
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DL L 1725-2015 

Ajuntament Torres de Segre 

 

 

El mes de maig a Torres de Segre, es sol 

associar sempre amb dues celebracions: el 

dia de les comunions i la pujada a l’Ermita. 

Al camp solen començar les feines 

d’aclarida dels fruits i la maduració del 

sembrats. 

Ningú podia imaginar que, de sobte, 

viuríem un maig així, amb l’Ermita buida i 

fotos de la primera comunió al Facebook 

en blanc i negre. 

Estem tots bé i això és el més important. 

Seguim sent curosos ara que ve la 

campanya de la fruita i l’arribada de 

treballadors d’altres llocs. 

Enguany el maig ha estat plujós, generós 

amb els cultius de secà. Han brollat ruelles, 

majoles, romaní, ginesta, i flors de tots els 

colors per tot arreu. 

Tot passarà i la vida segueix, encara que 

aquest any els mesos més colorits 

quedaran una mica en blanc i negre. 
 

Quim Estadella 
 


