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Fotografia  Josep Manel Prada 

5 anys de Pregoner! 
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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 
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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 
12:30       
15:15 

7:15    19:00    
21:00 

7:15     7:45     
12:00 

18:00      19:25 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PRESENTACIÓ 
 
 

Un cop acabat el juliol queda nomenat rei emèrit de 

l'estiu per imposició meteorològica. Com a tal, poca 

cosa n'havíem d'esperar d'ell i així ha estat la realitat: 

una temperatura mitjana clarament superior a 

l'habitual, monotonia atmosfèrica i poca pluja - tant sols 

0,2 mm de precipitació acumulada - dins la normalitat 

per l'època, han estat les constants del seu regnat de 31 

dies abans no abdiques a favor de l'agost. 

L'1 de juliol ha estat el primer dia de l'any que el mercuri 

ha superat els 30°C, començant fort el mes però 

perdent embranzida en els dies següents. A partir de la 

primera quinzena fins a final de mes la constant s'ha 

instal·lat de manera definitiva i la temperatura ha pujat 

notablement amb últims dies com els més càlids. En 

particular el darrer dia, l’estació automàtica de Torres 

de Segre, ha marcat la temperatura màxima mensual 

amb 40.1°C i una mínima de 20.3°C. 

En clau pandèmia, juliol ha estat un dels més complicats 

amb l’aparició de rebrots de Covid-19 més aviat del que 

era previst, un cop aixecat l’Estat d’Alarma. Lleida i els 

pobles del Segrià, d’entre ells la nostra vila, han estat el 

centre d’atenció i per res bo. Els rebrots de coronavirus 

i el confinament perimetral del Segrià han estat a totes 

les portades fent mal a la imatge de la nostra terra que 

sembla començar a veure la llum. 

Certament, no serà l’estiu que ens havíem imaginat. 

Marcat per les restriccions socials i de mobilitat sembla 

que ens doni una petita treva a expenses de l’arribada 

d’un setembre ple d’incerteses que designa molta 

cautela coincidint amb el retorn a la feina de la gent i 

l’inici d’un curs escolar exposat totalment a l’esdevenir 

d’una situació que preocupa malgrat tot per la manca 

de control d’aquest virus que ens ha capgirat les rutines, 

les relacions socials i ens ha fet molt més vulnerables. 

En moments així és lògic demanar responsabilitat a qui 

governa i té poder de decisió però també cal tenir 

paciència, sentit comú, confiança i, sobretot, voluntat 

de sumar per sortir-nos-en plegats. 
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CULTURA 
Descomptes classes de música; I Premi Literari; Un Sant Jordi ‘confinat’. 

 
 
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Donació lliris silvestres per l’entorn ‘La Fusteria’; Enderroc edifici Utxesa; 

‘Lleida, tant i tan a prop’ a Utxesa; Utxesa un espai durant el confinament;  
Rescat d’una cria de gran Duc. 

ESPORTS 

Reunió Pla de represa activitats esportives; Un ‘Mulla’t’ diferent;  
Anul·lació V Descens en piragua i col·laboració amb Afanoc; El futbol sala 

torressenc s’assegura bona base; Andotrans Team Torrentó comença fort. 
ACTUALITAT 

Evolució de la Covid-19 durant el juliol; Afectació Covid-19 al nostre 
municipi i principals actuacions; La veu dels nostres bars i restaurants; 

Curs prevenció riscos treballadors pagesos; Un Festorres 2020 diferent; 
El Casal d’Estiu al llarg de juliol; Resultats mesures estalvi Torres Energia; 

Tasca grup de rescat; Juliol acaba amb onada de calor; Minut de silenci 
víctimes violència i Covid-19; Núria Alegret, màster a l’excel·lència. 

 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
Acollida de casos positius lleus i asimptomàtics de Covid-19 al poliesportiu. 

La Veu de les nostres empreses fructícoles. 
 

ACTUACIONS 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

L’ENTREVISTA (Sergi Gòdia i López – metge Torres -) 
 

SABIES QUE 
Història de l’Orquestra de Torres de Segre  

 
 

 

Text i fotografia de Quim Estadella 
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DESCOMPTE EN LES CLASSES EXTRAESCOLARS DE MÚSICA 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha aprovat, en un Ple municipal, un descompte d’un 20% tant 

en la matriculació com en les quotes mensuals de les classes extraescolars d’activitat musical. 

Durant el mes de juliol s’ha fet una 

reunió informativa entre els pares i mares de 

l’alumnat actual, l’Escola l’Intèrpret i la 

Regidoria de Cultura per tal d’informar de les 

noves tarifes i fer una valoració del curs 

2019/2020. Curs que ha tingut que tancar-se fent 

classes ‘online’ degut a pandèmia de la Covid-19. 

És conegut per tothom que els estudis musicals, sobretot en les fases inicials, no són una assignatura fàcil i a 

més representen una despesa més elevada en comparació amb altres classes extraescolars d’altres matèries. 

Des de la Regidoria de Cultura es vol incentivar l’aprenentatge musical entre els més petits i joves del nostre 

municipi per tal de mirar de crear una o varies formacions musicals. 

El fet de tenir una cantera de joves músics pot suposar també el poder fer actuacions musicals pròpies o, fins 

i tot, de manera conjunta amb la Coral La Lira de Torres i fomentar així la relació entre generacions. 

Els municipis d’Alcarràs, Torres de Segre i Aitona, mitjançant acord dels respectius Plens, van acordar 

l’any 2013 crear un conveni regulador per la prestació del servei d’Escola de Música. A tal efecte, aquesta 

proposta musical mancomunada va contractar a l’Escola de Música l’Intèrpret, S.L,  que va ser l’acadèmia 

que va guanyar el concurs per tal d’oferir els seus serveis en les tres localitats veïnes. L’Acadèmia va pactar 

a la vegada un preu determinat pels seus serveis amb els tres ajuntaments.  

Va ser durant el curs 2014/2015 quan l’Intèrpret va començar a donar classes a Torres amb uns 15 alumnes 

inscrits que anaven des de persones adultes fins a infants de 3 anys amb la iniciació musical. 

Durant aquests anys fins a l’actualitat, s’han donat diferents especialitats instrumentals com piano, 

clarinet, guitarra, violí, trombó o flauta travessera en funció de la demanda de l’alumnat una participació 

mitjana d’entre els 15 i els 20 alumnes.  

L’estructura formativa actual consta d’una iniciació 

musical que comprèn l’etapa dels 3 als 5 anys i la primària 

dels 6 als 12 en la que es fa l’assignatura de llenguatge 

musical, la d’un instrument i  el conjunt instrumental.  

Aquest darrer es treballa des del passat curs 2017/18. Les 

classes extraescolars de música fins ara s’han impartit a 

l’Escola Carrassumada després del  dinar i abans de 

començar les classes de la tarda. 

Des d’aquest espai de la revista, animem a tots els i les infants que els agradi la música i vulguin aprendre a 

tocar algun instrument, que el proper curs serà un bon moment per fer-ho, tot esperant que les exigències 

sanitàries ho permetin i puguin dur-se a terme les classes extra escolars. 

S’ha de reconèixer que cal un esforç en el llenguatge musical però aquest ha de ser el veritable valor de l’èxit.  

Els intèrprets professionals gaudeixen al màxim perquè tenen consolidada la seva formació i poden donar 

llibertat a la seva sensibilitat musical. Ens agradaria comptar ben aviat amb un bon planter de futurs músics 

torressencs i torressenques.  
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I PREMI LITERARI TORRES DE SEGRE 
 

Després de l’endarreriment tres mesos de la presentació del I Premi Literari de Torres de 

Segre, recordem que la primera entrega prevista era pel dia 23 d’abril, a la fi s’ha pogut fer 

la presentació del llibre i el veredicte corresponent. 

Com que el dia alternatiu a la festivitat de Sant Jordi es va decretar que seria el 23 de juliol i aquest dia el 

nostre poble i la comarca del Segrià estava confinada, des de la Regidoria de Cultura es va enregistrar un 

vídeo amb la decisió final del jurat per tal de donar a conèixer els guanyadors i les guanyadores a través de 

les xarxes socials de l’Ajuntament. El mat eix dia també es va fer l’entrega del llibre recopilatori de tots els 

treballs presentats a tots els i les participants així com a les diferents associacions, representants polítics i 

entitats educatives del poble. 
 

En total, han estat 19 els relats presentats, tots ells diferenciats en dues categories: adulta i infantil. 

GUANYADORS ‘CATEGORIA ADULTA’  GUANYADORS ‘CATEGORIA INFANTIL’ 

En la categoria adulta  

hi ha hagut un empat amb dos guanyadors 

 En la categoria infantil  

els dos contes premiats han estat 
 

 

 

“Confinada” 
 

 

 pseudònim: Mark Lenders 

-Autor- 

Axel Curcó i Panadés 

 

 

“Una tarda  

reveladora” 
 

 pseudònim: Rosalia 

-Autora- 

Lídia Escolà i Roca 

 
 

 

“Torres de Segre no 

serà mai així” 
 

 pseudònim: Aitana 

-Autora- 

Clàudia Companys i Puigvecino 

 

 

“El Drac  

de la fruita dolça” 
 

 pseudònim: Nuca 

-Autora- 

Júlia Artal i Companys 
 

 Els premiats en la categoria d’adults rebran dues entrades gratuïtes a un esdeveniment cultural que 

ells determinin en les programacions (tan aviat com siguin possibles) de la Llotja, el Teatre de 

l’Escorxador, el Cafè del Teatre o l’Auditori de Lleida. 

 Les premiades infantils, tindran tres entrades a qualsevol espectacle teatral infantil o de la Fira de 

Titelles (tan bon punt es puguin programar). 
 

Els membres del jurat que han establert el veredicte d’aquest I Premi Literari de Torres de Segre han estat: 

• Alícia Roca (Directora de l’Escola Carrassumada) 

• Josefina Cases (Bibliotecària de la biblioteca Guillem de Cervera) 

• Joan Aldavert (Escriptor i Gerent de l’Editorial Alda Talent) 

• Pepita Ruestes (Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre) 

Malgrat les dificultats que s’han hagut de superar degut al confinament que la nostra societat ha patit i està 

patint encara a dia d’avui, els membres del jurat han pogut fer les seves valoracions i trobades de forma 

telemàtica i puntuant de forma anònima els treballs presentats (utilitzant només els pseudònims). 
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Tal com hem dit, un total de 19 relats han participat en aquesta primera edició d’aquest concurs literari. Unes 

històries d’allò més variades i originals, totes amb un nexe en comú, el nostre municipi i que quedaran 

recollides en aquest llibre que esperem sigui el primer de molts.  

Des d’aquest espai volem agrair i felicitar també a la resta de participants en aquest certamen per les obres 

presentades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha volgut fer 

també una menció i un agraïment molt especial 

al fotògraf local Quim Estadella.  

Ell ha elaborat i cedit totes les fotografies que 

il·lustren els relats, els contes i la portada del 

llibre. És per aquest motiu que també se l’ha 

obsequiat amb el mateix premi que els 

guanyadors de la categoria adulta. 

 

 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament espera que aquesta iniciativa hagi agradat als i les amants de les 

lletres i de la cultura en general i desitja que tingui un llarg recorregut. 

 

Nota: Qui vulgui aconseguir el llibre, pot comprar-lo al Quiosc de la Teresita Alférez pel preu de 10 euros. 

Eric Prim i Molins 

Mara 

Meritxell Escolà i Roca 

Setmanes que no oblidaran 

Albert Filella i Farrús 

Panamà / La casa dels munisecs 

Ramon Curcó i Aguilà 

Llamps i trons 

Melissa Torreguitart i Vellvé 

Tot anirà bé 

Daniela Sánchez i Peña 

Li Persici 

Xavier Tost i López 

Gaudint de Torres de Segre 

Josep Marsellés i Gort 

Reg de goter,... 

Lourdes Castany i Fernández 

Els amics de la natura 

Tirsa Garcia i Filella 

Flügeldorf a Torres de Segre 

Nayara Escolà i Xènia Pérez 

Les carabasses perdudes 

Caterina Solís i Martí 

Un robatori a Torres de Segre 

Aina Serra i Llobet 

Una família de pingüins 

Èlia Serra Llobet i Chaymae Gharrass 

El nostre planeta està salvat   
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UN SANT JORDI ‘CONFINAT’ 
 

El dia 23 de juliol ha tingut lloc a Torres una  representació teatral 

adaptada de la Llegenda de Sant Jordi. En un principi, el grup teatral 

‘Rovell d’ou’, era la companyia encarregada per tal d’amenitzar la tarda 

del 23 d’abril, Sant Jordi. Davant la impossibilitat de celebrar la Diada 

degut al confinament al qual estàvem sotmesos, la Regidoria de Cultura 

va emplaçar als actors a fer la seva representació el 23 de juliol, data 

proposada com a alternativa, per la Generalitat de Catalunya. 

Les circumstàncies han fet que, durant el juliol, el Segrià patís un altre 

confinament. Això ha provocat una adaptació de l’actuació a fi i efecte que 

complís totes les mesures sanitàries requerides i pogués alhora comptar 

amb el vistiplau del Procicat, que és qui s’encarregava actualment 

d’acceptar o denegar el permís de les actuacions teatrals. En estar 

prohibides les reunions de més de 10 persones, calia doncs, fer un 

espectacle itinerant per a poder arribar a les màximes persones possibles, 

evitant en tot moment les concentracions i utilitzant elements de 

protecció personal, mascaretes i pantalles... a la vegada que s’aconsellava 

als infants a participar des de les seves finestres, terrasses o balcons a 

poder ser disfressats per l’ocasió. 

L’Ajuntament de Torres de Segre va creure que aquesta 

actuació podia ser un factor positiu per apujar els ànims 

de la gent del poble afectats directament per la situació 

que estem vivint i, a més, per oferir una mica d’alegria i 

diversió per als més petits i petites. En aquest sentit, cal 

recordar que les piscines no s’han obert per precaució i 

que els parcs infantils estan precintats davant 

l’augment dels rebrots. Una mica de música i diversió, 

ni que fos per una estona, podia ajudar a portar la 

situació una mica millor. 

Tot i que la intenció inicial era que la rua pogués passar per tots els 

carrers del poble, finalment només ha pogut passar pels carrers més 

centrals de la vila. Un inoportú problema tècnic, el temps i la forta calor 

d’aquell matí han estat els pitjors aliats d’un seguici  que  ha viscut el 

seu moment més àlgid del recorregut quan la companyia teatral va 

animar a participar amb unes coreografies als nens i a les nenes del 

Casal d’Estiu, situat a l’Escola Carrassumada. 

En definitiva, els infants torressenques han pogut gaudir i participar 

d’una recreació animada, amb teatre i música ambient, d’un Sant Jordi 

i un drac, adaptats a les circumstàncies, mentre tots dos buscaven la 

seva princesa entre els carrers del poble. 

Cal destacar que la rua s’ha fet amb l’ajuda d’un tractor i d’un remolc sobre el qual anava l’equip de so 

que ha amenitzat el recorregut. La conducció d’aquesta durant més de tres hores ha anat a càrrec de 

‘Serveis agraris Xacra’ que, de manera altruista i solidària, ha volgut col·laborar per aquesta causa davant 

una situació anòmala. Un fet que volem ressaltar i aplaudir des d’aquest espai de la revista.  
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DONACIÓ DE LLIRIS SILVESTRES PER L’ENTORN DE LA FUSTERIA 
 

Aquest mes passat una veïna de 

la urbanització d’Utxesa ha fet 

una donació d’uns quants lliris 

salvatges que s’han anat 

plantant al llarg dels ‘palots’ 

ubicats pels voltants de ‘La 

Fusteria’. Amb aquesta donació 

i posterior plantada s’ajuda a 

cuidar el nostre entorn i a 

salvaguardar, alhora, les espècies pròpies de la zona, ja que 

aquest tipus de lliris són autòctons dels nostres espais naturals.   

 

ENDERROC DE L’EDIFICI DEL COSTAT DE ‘LA FUSTERIA’ 
 

Tal com ja es va anunciar en edicions 

anteriors de la present revista, en els darrers 

dies s’ha fet efectiu l’enderroc de l’edifici del 

costat de ‘La Fusteria’.  

Una actuació urgent i molt necessària, a causa 

del seu mal estat i del perill que podia suposar 

pels i les visitants de la zona, de la que va fer-

se’n càrrec Endesa, l’empresa propietària 

tant de l’edifici en qüestió com de tota l’àrea 

al voltant de la nostra oficina.  

 

‘LLEIDA, TANT I TAN A PROP’ VISITA UTXESA 
 

Lleida Televisió, dins el seu programa ‘Lleida, tant i tan a 

prop’ ha estat enregistrant aquests dies una sèrie de 

programes dels llocs més destacats de diferents 

comarques lleidatanes. En aquest cas, s’ha realitzat un 

programa per explicar i mostrar llocs d’interès de la zona 

a prop de Lleida sota el títol Segrià. On l’aigua és vida, i 

Utxesa ha estat l’espai on han començat la sèrie de visites.  

Un cop allí, els tècnics de TDSNaTur han fet una visita 

guiada al periodista i empresari Tatxo Benet, guia de 

l’equip del programa per la comarca del Segrià, mostrant-

li la zona, les instal·lacions i les petites ofertes i activitats 

de les quals es participa des de ‘La Fusteria’. 

El resultat del programa enregistrat que duu el nom de 

‘Lleida, tant i tan a prop’ s’ha pogut veure el dissabte 18 

de juliol a les 21 hores. Els que encara no ho heu fet, el podeu visualitzar a la web de Lleida TV. 
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Primer pla de la bonica i característica flor 

del lliri salvatge .  

Tatxo Benet, acompanyat de l’Adrià, un dels tècnics de TDSNaTur, ha 

pogut conèixer de primera mà amb una visita guiada l’encant del 

nostre embassament, un dels espais naturals més bonics de la 

comarca del Segrià. 
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UTXESA, UN DELS POCS ESPAIS ON ELS VEÏNS DEL SEGRIÀ PODEN ANAR PEL CONFINAMENT 
 

Aquest mes passat amb les últimes notícies del 

confinament perimetral decretat a diferents 

municipis del Segrià, d’entre els quals Torres de 

Segre, des del diari digital ‘laciutat.cat’, s’ha fet una 

entrevista per conèixer l’indret de l’embassament 

d’Utxesa de la mà dels tècnics de TDSNaTur. El portal 

digital ha destacat el nostre embassament i entorn 

com un dels pocs espais naturals on els veïns del 

Segrià han pogut gaudir de la naturalesa sense haver 

de sortir de la comarca.  

Per desgràcia amb l’enduriment de les restriccions a la gent els hi quedava pocs espais per anar a visitar i ‘La 

Fusteria’, fins al segon confinament, ha estat oberta al públic, sobretot per tota la gent 

de la nostra comarca que s’hi ha volgut apropar per gaudir d’aquest indret natural. 

Podeu llegir el reportatge complet entrant en aquest enllaç o bé escanejant el 

següent codi QR. 

https://laciutat.cat/laciutatdelleida/lleida/utxesa-un-dels-pocs-espais-naturals-on-

els-veins-del-segria-poden-anar-pel-confinament 

 

RESCAT D’UNA CRIA DE GRAN DUC 
 

Talment com en anteriors ocasions, 

aquesta vegada, un altre veí de Torres de 

Segre, ha portat una cria de Duc que 

s’havia trobat a ‘La Fusteria’ tot seguint 

els protocols de seguretat pertinents. 

Després de trucar i notificar-ho als agents 

rurals, s’ha portat l’animal directament al 

Centre de Recuperació de Fauna de 

Vallcalent a Lleida, veient que era l’opció 

més ràpida i eficient per la salut 

d’aquesta bonica au rapinyaire. 

Els responsables d’aquestes instal·lacions, acostumats a rebre 

animals salvatges que es troben ferits o amb alguna patologia, 

ràpidament l’acolliren. 

Al cap d’unes hores, l’Adrià, el nostre tècnic de TDSNaTur, s’ha 

posat en contacte amb el Centre per conèixer l’estat de recuperació de la cria de Duc. Per sort, aquest individu 

és molt fort i no estava ferit, però encara és una cria i necessitarà atenció durant un temps per ensenyar-lo a 

volar, a menjar i el més important a caçar. Una vegada passi totes aquestes proves, des de Vallcalent es 

notificarà, per poder anar a buscar-lo i alliberar-lo una altra vegada a Utxesa, la que és casa seva. 

Ara mateix restem a l’espera, per quan arribi el moment poder avisar als veïns i veïns del nostre poble i tots 

aquells que vulguin vindre a veure el moment del seu alliberament perquè puguin gaudir d’un moment tan 

especial, sobretot per als més petits de casa. 

Així doncs, en breu, l’Utxi estarà acompanyat per un nou company d’aventures. Un nou amic que se l’ha 

batejat amb el nom de Giuseppe, en honor a un veí de Torres de Segre que ens va deixar ja fa 15 anys. 
 

Exemplar adult de Duc. 

El Duc (Bubo bubo) és anomenat el caçador silenciós de 

la nit. És el rapinyaire nocturn més gran d'Europa, de 

60 a 70 cm de llargada. 

https://laciutat.cat/laciutatdelleida/lleida/utxesa-un-dels-pocs-espais-naturals-on-els-veins-del-segria-poden-anar-pel-confinament
https://laciutat.cat/laciutatdelleida/lleida/utxesa-un-dels-pocs-espais-naturals-on-els-veins-del-segria-poden-anar-pel-confinament
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ES PRESENTA A LLEIDA I L’ALT PIRINEU EL PLA DE REPRESA D’ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

El regidor d’Esports de l’Ajuntament, Joan 

Companys, junt amb una seixantena de 

representants del teixit esportiu de Lleida i l’Alt 

Pirineu i Aran han conegut, a primers de juliol, 

els punts clau del Pla sectorial d’instal·lacions i 

activitats esportives per a l’etapa de represa, 

mitjançant la presentació telemàtica que n’ha fet 

la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 

Física (SGEAF).  

L’acte ha estat presidit pel secretari general de 

l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, que, en primer lloc, ha expressat el suport a la ciutadania del 

Segrià afectada pel confinament perimetral decretat tot demanant ‘prudència’ a la població d’aquesta 

comarca i evitar al màxim els desplaçaments, limitant-los a l’àmbit professional o laboral. 
 

 

El Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa recull les 

mesures establertes pel Govern català per dur a terme a partir d’ara les competicions i 

esdeveniments esportius, les activitats de lleure esportiu per a menors, les assemblees 

i reunions de les entitats, i els criteris per regular les instal·lacions esportives, piscines i 

centres de tecnificació. El contingut complet de les mesures es pot consultar escanejant 

aquest codi QR on podreu consultar les mesures bàsiques de protecció i organització 

per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 
 

El pla es desenvolupa en una sola fase, aplicable per igual a tot el territori català, i pot patir modificacions en 

funció de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19. Per a la pràctica esportiva s’elimina la limitació 

d’aforaments i s’estableix el criteri de la distància social d’1,5 metres entre persones i d’un espai de 2,5 m² 

per persona, tant per a esportista com per a públic. En el cas de les modalitats en què no es pot respectar 

aquesta distància, com els esports de contacte, el factor a tenir en compte serà la traçabilitat dels grups 

estables d’esportistes, tant d’entrenament com de competició, així com una declaració responsable. 

Per tot això, Gerard Figueras ha demanat a tothom “aplicar el sentit comú, perquè si  bé podem reprendre 

la majoria d’activitats, ho hem de fer amb limitacions”, i ha apel·lat a la “responsabilitat”. “No podem passar 

de 0 a 100 de cop, sinó que hem de poder retornar a l’activitat sabent que algunes coses encara no les podem 

fer si no volem fer marxa enrere”, ha afirmat. 
  

En el bloc d’activitats, el pla regula les competicions i esdeveniments 

esportius, les activitats esportives de lleure i tecnificació per a 

menors de 18 anys, i les assemblees i reunions d’entitats esportives.  

En el cas de les activitats esportives de lleure i tecnificació per a 

menors, caldrà aplicar les mesures establertes en el present 

document així com en el protocol específic. Podran interactuar fins a 

3 grups estables sense superar els 30 participants totals, les activitats 

es faran preferentment sense ús de mascaretes i l’entitat 

organitzadora haurà de garantir la traçabilitat dels grups estables. Quant a les assemblees i reunions 

d’entitats, podran ser presencials, garantint una distància de seguretat de 2,5 m2 per persona. 
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Pel que fa a les instal·lacions i centres esportius, de 

cara a l’inici de les competicions i entrenaments post-

estiu, es determina que es podran realitzar activitats 

esportives en aquests espais sempre que es garanteixi 

la distància física interpersonal de seguretat, una 

ventilació creuada i la circulació d’aire constant, i es 

disposi d’un protocol propi que contempli les normes 

bàsiques de prevenció i higiene (neteja i desinfecció). 

S’autoritza fer ús dels vestidors i de les dutxes, 

garantint una superfície d’ús de 3 m² per persona. 

Finalment, el Pla concreta les mesures comunes de neteja i desinfecció que hauran de seguir els titulars de 

les instal·lacions, en funció de les diferents tipologies d’instal·lacions, activitats i serveis. 

Unes mesures dictades de cara al setembre i l’inici de l’activitat esportiva que ja s’aniran comunicant però 

que resten a l’espera de l’evolució d’una pandèmia descontrolada de moment i que obliga a variar criteris i 

mesures de seguretat de manera constant. 

 

UN ‘MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE’ DIFERENT PERÒ TALMENT SOLIDARI 
 

El passat 12 de juliol, dia oficial de celebració del 

Mulla’t, des de la Comissió Esportiva de l’Ajuntament 

de Torres de Segre i la col·laboració desinteressada 

de Dissalud Ajudes Tècniques, en la figura d’en Jordi 

Miró, s’ha volgut recolzar de nou aquesta activitat 

amb la importància que realment es mereix, tot 

organitzant una proposta ‘online’ amb l’objectiu 

d’engrescar al veïnat a participar i col·laborar per 

aquesta bona causa. 

Aquest ha estat un Mulla’t diferent, amb les piscines 

tancades com a mesura de precaució a causa de 

l’impacte de la pandèmia de la Covid-19. Una situació 

que s’ha repetit en la majoria de poblacions del 

territori que ha desdibuixat la típica celebració d’aquest acte solidari des de les piscines catalanes. 

L’estranya edició d’aquest any ens deixa pel record un recull d’imatges i de vídeos enviats per diferents veïns 

i veïnes amb el hashtag #torresdesegreesmulla així com els més de 800 euros recollits a través de la venda 

de productes, de la botiga ‘online’ de Torres de Segre, que encara resta activa fins al setembre, i la donació 

de l’Ajuntament.  
 

Si encara no has col·laborat, ho pots fer mitjançant la 

compra de productes Mulla’t des de la botiga online de 

Torres de Segre.  

Ajuda’ns a assolir el repte!. 

 

https://www.mullat.cat/repte?id=torresdesegre 

 

 
 

Una de les imatges que es van compartir a través de xarxes en 

motiu de la celebració del ‘Mulla’t’ 2020, des de domicilis 

particulars i amb l’aigua com a protagonista. 

https://www.mullat.cat/repte?id=torresdesegre
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S’ANUL·LA EL V DESCENS EN PIRAGUA COL·LABORANT IGUALMENT AMB AFANOC 
 

Davant la situació generada per 

l’afectació de la Covid-19 arreu de 

Catalunya i en especial al Segrià, i 

seguint les recomanacions de la 

Secretaria General de l'Esport de la 

Generalitat i el Departament de Salut, 

els ajuntaments de Seròs, Aitona, 

Soses i Torres de Segre, com a 

organitzadors del Descens en piragua 

entre aquestes localitats, han decidit 

suspendre la celebració de l’edició 

d’aquest any. 

El motiu no és un altre que el de vetllar, 

per sobre de qualsevol altre interès, per la salut de tots els i les participants, acompanyants, organitzadors, 

tècnics… que havien de prendre part en aquesta edició.  

Els quatre consistoris entenen que és responsabilitat de tothom aturar aquesta pandèmia el més aviat 

possible, fent sacrificis que suposaran un cop molt dur per a tots i totes, i, per tant, han hagut d’adoptar 

aquesta mesura per causa de força major. 

També són conscients de les molèsties que es puguin ocasionar per aquesta situació, però, és moment de 

donar exemple i cal transmetre a tothom que és, en aquests casos, quan una actitud serena, guanyadora i 

intel·ligent ens permetrà com a societat superar aquestes dificultats.  

Tot i no desenvolupar-se la prova, des dels quatre ajuntaments organitzadors s’ha 

decidit col·laborar igualment amb AFANOC Lleida aportant una quantitat conjunta 

de 1.000 € per donar suport a la seva important tasca i, més, en aquests difícils 

moments que ens toca viure. 

No podem concloure aquest comunicat sense transmetre el suport incondicional a 

les famílies que estan passant per moments de dificultat per temes de salut. 

Tots, actuant junts i de forma solidària, superarem aquesta greu situació d’emergència sanitària. 

A partir d’ara, l’organització del Descens en piragua entre Torres de Segre i Seròs dedicarà tots els esforços 

en preparar l’edició del 2021 perquè sigui la millor de totes. 

 

EL FUTBOL SALA TORRESSENC S’ASSEGURA UNA BONA BASE 
 

El futbol sala torressenc tindrà, una temporada més, una bona base de jugadors i 

jugadores del poble. El mateix any que aquesta secció esportiva estrenarà nou 

uniforme i nou escut degut a la fusió amb l’equip de futbol camp que lluiran plegats 

el nom de Club Esportiu Torres de Segre. Així doncs, un cop finalitzat el termini 

d’inscripció, una quarantena de jugadors ja s’han apuntat per a poder configurar els 

diferents equips que formarà la base del nostre futbol sala. 

Com a novetat, es recupera l’equip sènior després de la seva desaparició fa dues temporades. 

Davant la voluntat manifesta de noves inscripcions, la Junta ha decidit allargar uns dies més el termini per 

a començar a planificar les plantilles i gestionar els aspectes necessaris per l’inici de la pretemporada amb 

els primers entrenaments, una mica a l’expectativa de saber del cert quan es podrà fer per la Covid-19.  
 

Si tens entre 4 i 18 anys i encara no ho has fet... inscriu-te trucant al telèfon 607 22 51 68. 

Fotografia dels regidors d’Esports dels ajuntaments organitzadors de la prova – d’esquerra 

a dreta – Gerard Plaza (Seròs), Imma Benages (Aitona), Joan Companys (Torres de Segre) i 

Xavier Garròs (Soses), juntament amb Teresita Forcat (voluntària representant d’AFANOC 

Lleida). 
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L’ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ INICIA AMB BON PEU EL CAMPIONAT ESPANYA DE SUPERBIKES 
 

Els efectes de la pandèmia també han afectat directament al 

món de l’esport, aturant competicions, entrenaments 

preparatius i la feina diària d’esportistes i d’equips de totes les 

disciplines ja siguin a nivell afeccionat com professional.  

El conjunt de motociclisme del torressenc Ferran Torrentó és 

un clar exemple de l’afectació de la Covid-19 dins el seu equip 

i les dificultats que han passat per poder tornar a la competició 

d’elit amb les millors garanties possibles. Un camí gens fàcil 

que, de moment, ha començat amb molt bon peu tal com ens 

explica en Ferran, manager de l’Andotrans Team Torrentó. 
 

“Sens dubte aquesta temporada està suposant un bon repte. A una setmana vista de l’inici del campionat tot 

es va aturar de cop i no estava clar si es podria reprendre. Han estat temps difícils, ja que teníem tot llest per 

començar: tota la inversió tant de material, preparació i temps que comporta un projecte de primer nivell 

com aquest, que actualment és una de les referències del Campionat d’España de Superbikes.  

La pandèmia ens ha afectat molt i el segon confinament perimetral del Segrià, que ha suposat que l’activitat 

del circuit d’Alcarràs es suspengués de nou a una setmana de la primera cursa, també ha estat un cop dur. 

Però ens hem sabut preparar i reinventar per afrontar l’inici de la temporada el millor que hem pogut amb 

unes noves mesures de seguretat, d’higiene i distanciament i un nou calendari, on s’han hagut de doblar les 

proves, cada cap de setmana de Campionat es disputen dues curses, una dissabte i una diumenge. 

Per aquest projecte 2020 comptàvem amb dos pilots;  el nou fitxatge, el 

francès Loïc Arbel i el català Óscar Gutiérrez, amb qui vàrem proclamar-

nos campions de Supersport la temporada passada, i que aquest any 

segueix formant part del nostre equip. 

Per fi quan teníem data posada, estàvem a punt d’arrancar el Campionat 

i teníem tot preparat per la primera cursa (que es va disputar a Navarra 

el cap de setmana del 25-26 de juliol), en Loïc es va lesionar entrenant 

amb moto a França, amb la qual cosa es perdia les dues primeres cites del 

Campionat: Navarra i Barcelona.  

A la cursa de Navarra, ja des dels entrenaments lliures, l’Òscar ha 

demostrat un gran nivell de pilotatge i l’equip, un gran nivell tècnic i de 

mitjans. Als cronometrats hem aconseguit la ‘Pole Position’ i fer el rècord del circuit. A la primera cursa, quan 

quedaven poques voltes pel final i l’Òscar estava liderant de manera destacada, per un error d’un element 

tècnic de la moto, aquesta es va parar i no hem pogut puntuar. Per sort, diumenge hem tingut una nova 

oportunitat i l’Òscar l’ha sabut aprofitar, enduent-se la victòria amb un gran avantatge respecte al segon. 

El passat cap de setmana també l’hem començat amb un ensurt; divendres als lliures l’Òscar ha tingut una 

caiguda molt forta, però ha demostrat tenir un nivell de pilotatge i de compromís molt gran sobreposant-se 

al dolor i aconseguint la ‘Pole’, rècord del circuit i dues victòries. Això no hauria estat possible sense l’ajuda 

de grans professionals que han sabut tractar l’Òscar perquè pogués córrer. El nostre pilot té una lesió 

important a l’espatlla i a la mà, que s’està valorant si s’haurà d’intervenir. 

Haver estat capaços d’acabar aquest cap de setmana de forma impecable tot i la lesió de l’Òscar diu molt 

d’ell com a pilot i de l’equip. Estem molt contents amb ell, hi ha una molt bona relació entre el pilot i l’equip, 

que és molt important per assolir els objectius que ens hem marcat. Esperem que es recuperi i que la situació 

s’acabi de normalitzar per poder seguir amb la temporada tal com esta previst.” 
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL MES DE JULIOL  
 

 

El mes de juliol s’ha iniciat amb la confirmació dels mals auguris de finals de juny. El Departament de Salut 

ha detectat nous brots a la regió sanitària de Lleida i un increment de positius que ha posat les autoritats 

en alerta per mirar d’evitar noves ‘cadenes de transmissió’. Lleida torna a encapçalar l’índex setmanal de 

positius a Espanya amb 27,36 casos per cada 100.000 habitants. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que la fi de la 

pandèmia no està a prop perquè molts països estan veient 

ressorgir el virus. Es dona a conèixer que el coronavirus causa una 

pèrdua de 400 milions d’ocupacions a temps complert en tot el 

món. 

Espanya reforça els controls sanitaris a ports i aeroports. Els Estats Units compra el 90% de Remdesivir, el 

primer fàrmac que ha mostrat els seus efectes positius en el tractament de la Covid-19.  

El 3 de juliol, Lleida  suma la xifra de positius diària més alta amb 128 contagis, tots els nous casos s’han 

produït a la regió sanitària de la plana. Continuen aflorant els efectes de la pandèmia, l’atur baixa en 559 

persones a la demarcació i la xifra de desocupats se situa en 22.933.  

Davant l’increment preocupant de contagis del coronavirus a 

Lleida, la consellera Alba Vergés aconsella als lleidatans que 

redueixin la ‘vida social’ per no contribuir a l’expansió del 

coronavirus.  L’endemà dissabte 4 de juliol, el Govern de la 

Generalitat decideix confinar perimetralment la comarca del 

Segrià durant 15 dies, després que el dia anterior ho descartessin. 

Una mesura que agafa per sorpresa a la població afectant 209.768 

persones que tal sols podran entrar i sortir de la comarca per 

raons de feina o de força major.  

 El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) munta un hospital de 

campanya a l’exterior de l’Arnau de Vilanova per fer un cribratge 

de les persones amb símptomes i  donar suport a urgències davant 

l’augment de brots dels darrers dies que deixa 155 nous positius 

a la regió. EUA registra també un nou rècord diari amb 60.383 

nous casos de contagi i 754 defuncions. 

Tres dies més tard s’encenen les alarmes a Lleida amb l’assoliment de 14 brots actius i l’ingrés de nous 

pacients a l’UCI que fa plantejar mesures més dràstiques com el confinament a domicili si la ‘corba’ no 

millora. Els experts adverteixen que hi ha transmissió comunitària i Salut fa una crida a sanitaris de la resta 

de Catalunya a donar suport a Lleida. Sectors com l’hostaleria veuen com es cancel·len el 60% de les reserves 

i preocupa el seu futur, en canvi el sector agrari es defensa de la culpabilitat atribuïda de l’augment de casos 

i del confinament decretat. El Segrià dobla els positius en una setmana. 

Bèlgica demana als viatgers que arribin del Segrià que es facin un test i quarantena. Austràlia tanca les 

fronteres per un rebrot a Melbourne i es confina sis setmanes. L’Índia esdevé el tercer país amb més casos i 

ja suma 700.000 infectats. 

Dos dies després, un total de 260 professionals responen a la crida de Salut per venir a reforçar Lleida. El 

Segrià acumula el 89% dels 83 nous positius de la regió de Lleida, el dia que es produeix una mort per Covid-
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19 a Ponent després d’onze dies sense víctimes. Apareixen nous casos també en d’altres punts de Catalunya 

i d’Espanya amb la ciutat de Barcelona com a nou focus d’alerta i quatre noves víctimes mortals en territori 

català. A la resta de l’Estat, els nous contagis de coronavirus detectats en 24 hores han tornat a pujar. Segons 

el Ministeri de Sanitat, tres comunitats concentren dos terços dels nous contagis: Catalunya, Aragó i Madrid. 

 Des del 9 de juliol, les mascaretes són obligatòries a l’aire lliure i en interiors 

oberts al públic per als majors de 6 anys a Catalunya. Els Estats Units inicia el 

procés per retirar-se de l’OMS per desavinences. Llatinoamèrica supera als EUA 

i Europa, i ja és l’epicentre de la pandèmia. 

La Generalitat promet un pla de xoc d’ajudes directes per ajudar a ‘aixecar el 

Segrià’ i pal·liar l’impacte econòmic del confinament perimetral. Mentre que 

l’hostaleria lleidatana calcula pèrdues diàries d’1,8 milions, un 39% dels negocis 

de Lleida es planteja no tornar a obrir. 

L’increment de contagis es produeix entre els joves de 15 a 29 anys, tot i que la majoria són asimptomàtics 

o lleus. Lleida ja registra, a mig juliol, vint brots detectats bona part en empreses hortofructícoles i càrnies.  

El ministre de Sanitat assegura que hi haurà una vacuna en el segon trimestre del 2021. EUA, Brasil i Mèxic 

segueixen encapçalant l’increment de contagis del virus a Amèrica. Hong Kong decideix tancar les escoles 

després d’un nou rebrot de coronavirus. 

Diumenge 12 de juliol, veient que els casos de coronavirus a la comarca 

del Segrià continuen augmentant, malgrat portar una setmana en 

situació de confinament perimetral, el Govern decideix endurir el 

confinament a Lleida ciutat i set municipis del Segrià (Massalcoreig, 

Soses, Seròs, Alcarràs, Aitona, Granja d’Escarp i Torres de Segre). La 

Fiscalia s’oposa a aquest enduriment perquè diu que cal demanar l’estat 

d’alarma tot i que, finalment, es fa per decret llei. Al mateix temps que 

es produeixen manifestacions en contra d’aquesta mesura i que els 

alcaldes de les poblacions afectades demanen, en un front comú, ser 

escoltats i gestionar la crisi amb unitat. Saragossa, les 4 comarques de 

la Franja i Osca tornen a una fase 2. L’OMS adverteix que la pandèmia 

pot anar a pitjor i anuncia un nou rècord de casos diaris, més de 230.000.  

Diferents equipaments municipals de les poblacions afectades com Soses, Seròs, Massalcoreig o Torres de 

Segre, són cedits a Salut per poder atendre gent asimptomàtica i ajudar a descongestionar les plantes 

hospitalàries. El director del CCAES, Fernando Simón, avisa que la situació a Catalunya és preocupant per la 

transmissió a Lleida, i Salut reconeix que ha fet ‘una mica tard’ en detectar i avortar els brots.  

El 16 de juliol, l’Estat homenatja les víctimes del virus en una emotiva cerimònia civil a Madrid. Dos dies més 

tard, el Govern proposa restriccions a la Noguera i a la resta del Segrià mentre a Barcelona es registren 215 

nous casos. La resolució ‘recomana’ no sortir de casa i obliga als comerços, bars i restaurants a reduir 

l’aforament un 50%. La mitjana d’edat d’afectats per coronavirus puja de 55 a 65 anys la darrera quinzena.  

Per primer cop, el 20 de juliol els nous positius baixen gairebé un terç al Segrià al darrer balanç diari i la 

Generalitat creu que el pic de la comarca està arribant al seu màxim. Al món es produeix un nou rècord de 

casos diaris amb 237.000 i la corba segueix en ascens. 

Al dia següent, el comitè tècnic del Procicat aprova estendre les mesures per contenir els brots epidèmics 

també a 13 municipis de l’àrea de Barcelona i les poblacions de Figueres i Vilafant i a Sant Feliu de Llobregat. 

Segons un estudi de la Universitat Johns Hopkins, les morts per Covid-19 al món superen les 600.000, mentre 

que els contagis han superat els 14,3 milions i els pacients recuperats els 8 milions. 
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El nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimón, exposa el dimecres 22 que la tendència de contagis 

al Segrià se situa cap a ‘l’estabilització’, en termes epidemiològics. A Lleida es produeixen un 20% menys de 

casos que la setmana anterior. A nivell estatal, Salut registra 1358 nous positius i 28.424 morts des de l’inici. 

Les regions de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran acumulen 70 brots actius, 40 d’ells al Segrià on s’impulsa un front 

comú d’alcaldes per exigir un pla de recuperació econòmica i de la imatge de Lleida davant la nefasta gestió 

de la pandèmia en aquestes terres pels confinaments. 

A Ponent, el 24 de juliol es suma 419 positius, rècord 

de contagis comunicats en un dia. El nombre de 

pacients a les UCI puja fins als 22. A Catalunya els casos 

pugen fins a 1.597 i nou defuncions més per 

coronavirus. A Espanya els brots i positius augmenten 

i es prenen mesures més severes en els sectors d’oci 

nocturn, discoteques i sales de ball limitant l’horari de 

tancament. França demana als seus ciutadans que no 

viatgin a Catalunya pel rebrot víric. 

Els darrers dies de juliol, els contagis baixen, per primer cop, als set municipis on s’apliquen restriccions i el 

nombre d’altes doblen als de positius. El mateix dia que Regne Unit, Anglaterra i Escòcia imposen la 

quarantena als viatgers vinguts d’Espanya. 

 Després que els ajuntaments del Baix Segre sol·licitessin al Procicat no prorrogar més enllà el confinament 

estricte i que el risc de rebrot a Lleida hagi baixat arribant a una situació epidemiològica més favorable ha 

fet que el Govern aixequi, el darrer dia de mes, el desconfinament a Lleida i les poblacions afectades del 

Baix Segre, d’entre elles Torres de Segre. L’Executiu relaxa les restriccions i permet ara l’obertura de 

gimnasos i bars, aquests darrers només amb servei a les terrasses i amb límit d’aforament.  

Juliol finalitza amb notícies esperançadores respecte dies enrere, almenys a la nostra comarca. L’aixecament 

del confinament, l’alleugeriment de les mesures i la disminució de casos positius permeten injectar una certa 

dosi d’optimisme amb la incertesa de saber quina serà la situació de cara al setembre amb la reactivació de 

l’activitat. La nota negativa que tanca el mes ha estat la xifra de desocupats a Lleida que ha augmentat en 

2.400 persones i la taxa d’atur superant el 9%. 

Tanquem un juliol amb Aragó, Madrid, Andalusia i València com les comunitats amb més hospitalitzacions 

per Covid-19 i principals focus de l’epidèmia, per davant de Catalunya. 
 

 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Ministerio de Sanidad 
Afectats Morts Altes 

TORRES DE SEGRE 90 0 - 

LLEIDA 8.407 271 1.630 

CATALUNYA 97.981 12.745* 40.948 

ESPANYA 288.522 28.445 150.376 

MÓN 17.064.000 668.000 5.600.000 

Evolució de la Covid-19 a Lleida 

*El Departament de Salut també inclou les morts notificades per les funeràries, que 

es sumen al recompte de les persones que han mort en centres sanitaris, 

sociosanitaris, residències o domicilis. 
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AFECTACIÓ DE LA ‘COVID-19’ AL NOSTRE MUNICIPI I PRINCIPALS ACTUACIONS 
 

El coronavirus segueix estant present a Torres de Segre. Semblava que la situació millorava mes rere mes -i 

així ho explicàvem en l’anterior revista- però el juliol ha portat un canvi dràstic i ha estat marcat pel notable 

augment de casos positius. Els rebrots han aflorat a la nostra vila, seguint la tònica d’altres municipis del Baix 

Segrià com Aitona, Alcarràs, la Granja d’Escarp, Soses i Seròs, i també la tendència negativa de Lleida ciutat i 

altres indrets de Ponent. Les causes d’aquest increment significatiu són múltiples, però tot indica que les dues 

principals en són dues: la campanya de la fruita dolça i les trobades nombroses en l’àmbit privat. 
 

Tot i que en moltes ocasions la realitat ha deixat en evidència la limitació de recursos sanitaris i socials -

responsabilitat de les administracions de rang superior -, afortunadament, la situació ha estat més o menys 

controlada durant les últimes setmanes coincidint amb el moment més crític al nostre territori. No hi ha 

dubte que la pandèmia pot amb tot i tothom, i darrerament allò de “no abaixar la guàrdia i continuar 

extremant  les mesures” té més sentit que mai. 
 

A Torres de Segre encetàvem el juliol amb una moderada 

xifra de 20 persones positives -acumulades des de l’inici 

de l’estat d’alarma-, però tanquem el mes amb 90 

positius, un augment contundent però que en aquesta 

ocasió, també ens deixa afirmar que la gran majoria de 

casos són lleus o asimptomàtics, i una vegada més, no 

hem de lamentar cap víctima mortal. Sens dubte és la 

gran nota positiva. 
 

Segons el Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, les persones sospitoses de contagi també 

s’han incrementat en 64 al municipi i se situen en 229 en 

acabar el mes. Pel que fa a la taxa local estandarditzada -

positius per cada 10.000 habitants- ha pujat gairebé dels 

87 als 443 punts, per sobre del valor del Segrià (256) però 

per sota dels municipis d’Aitona, Alcarràs i Soses. 
 

En els últims 30 dies, segueixen novament les actuacions de neteja i desinfecció dels espais públics per part 

de la brigada municipal, les tasques de vigilància i conscienciació dels agents locals, el repartiment de 

material de protecció entre la població i els negocis de la vila des de l’Ajuntament, i com a novetat, el 

rastreig de contactes positius i seguiment del confinament a càrrec de treballadors municipals.  

Totes aquestes accions, i d’altres impulsades des del consistori, segueixen presents amb la voluntat de 

mantenir les mesures sanitàries per tal minimitzar possibles contagis de Covid-19 a Torres de Segre. 
 

Aquest mes s’ha celebrat finalment la Diada de Sant Jordi, que va quedar posposada a l’abril a causa del 

confinament, i tot i que la seva celebració ha resultat una mica estranya, l’animació infantil itinerant que ha 

recorregut els carrers de la vila ha animat als nens i les nenes durant el matí del dia 23.  

El juliol és també sinònim de Festorres. Lamentablement però, després reunions i valoracions entre la JAEC i 

la Regidoria de Joventut, s’ha decidit anul·lar tots els actes previstos inicialment i fer una proposta més 

simbòlica.  
 

Els actes públics de Torres de Segre no es poden dur a terme amb total normalitat o, directament, cal ajornar-

los o anul·lar-los, però com a poble només podem seguir mantenint la il·lusió per seguir tirant la situació 

endavant i, de ben segur, que ben aviat gaudirem de tot allò que ens fa feliços amb total normalitat i 

tranquil·litat. 

TORRES DE SEGRE 
 

Evolució persones positives 

(acumulades des de l’inici de l’Estat 

d’Alarma) 

- des de 30 d’abril a 31 de juliol 2020- 
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Talment com en d’altres municipis veïns, la tendència de casos 
confirmats ha anat en augment. Una situació que sembla 
redreçar-se a finals de juliol. 
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TERCER REPARTIMENT DE LOTS DE PREVENCIÓ A LA POBLACIÓ 
  

Els dies 23 i 24 de juliol l'Ajuntament ha repartit una altra 

vegada a la població els gels hidroalcohòlics i les mascaretes 

quirúrgiques adquirides pel consistori per tal d’evitar el contagi 

de la Covid-19. Cada família empadronada a Torres de Segre ha 

pogut rebre un nou lot que consta d’un dispensador de gel i 

tantes mascaretes com persones visquin al domicili. En aquest 

tercer repartiment la crida a la ciutadania ha tornat a tenir bona 

acollida i els productes han arribat fins a 1.000 torressencs i 

torressenques, que podran seguir sortint de casa amb aquesta 

protecció bàsica davant de 

l’epidèmia del coronavirus. 

Tanmateix, el 10 de juliol també s’ha repetit en comerços i empreses el 

repartiment de cartells informatius amb les mesures de salut i seguretat 

establertes durant el confinament perimetral del Segrià. La informació s’ha 

facilitat en català, castellà i romanès, les llengües més parlades a Torres de Segre. 

En aquesta ronda, també s’ha aprofitat per entregar més mascaretes 

quirúrgiques als establiments on s’han exhaurit o en queden poques, així es 

podran oferir als clients que acudeixin per descuit sense ella. 
  

MÉS DESINFECCIONS DE LA VÍA PÚBLICA 
  

Coincidint amb el repunt de casos positius al Segrià de finals 

de juny i principis de juliol, Torres de Segre ha recuperat les 

desinfeccions de la via pública per a evitar l’expansió de la 

Covid-19.  Aquesta actuació amb tractor té una durada de tres 

hores i s’inicia a les 5:30 del matí, ja que és una franja del dia 

en què hi ha escassa activitat als carrers i és quan es registren 

temperatures baixes, fet que afavoreix l’efecte de la mescla 

d’aigua, lleixiu i clor durant més temps a la superfície. 

L’Ajuntament està duent a terme aquesta acció un parell de 

cops a la setmana i amb maquinària municipal, però vol 

reiterar l’agraïment per l’interès mostrat per part de molts 

pagesos de la vila en voler oferir, una altra vegada, la seva 

col·laboració.  

En aquest sentit, el 22 de juliol un equip dels Agents Rurals 

també han desinfectat zones sensibles i els espais públics 

més concorreguts de Torres de Segre. Una actuació que 

aquest cos de la Generalitat ha repetit el darrer dia de mes. 

La combinació de les dues accions reforça la higiene dels carrers i ajuda prevenir el contagi del coronavirus. 

 

RASTREIG DE CONTACTES POSITIUS I SEGUIMENT DE CONFINAMENTS  
 

Quatre persones reforcen des de mitjans de juliol el rastreig de contactes positius i el seguiment dels 

confinaments a Torres de Segre. L’Ajuntament ha posat a disposició del Salut aquests treballadors -

incorporats laboralment a l’allotjament municipal a l’inici de la campanya de la fruita perquè també realitzin 

aquestes tasques que ajuden a minimitzar els contagis de Covid-19. 
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a declaració de l’estat d’alarma aprovada el 14 de març i el tancament d’establiments decretat pel 

Govern Espanyol, va afectar a més de 314.311 negocis hostalers que donaven feina a 1.7 milions de 

persones, així com proveïdors d’aliments i begudes relacionats amb aquest sector. 

Quan el passat 11 de maig, es va autoritzar el pas a la fase 1 del desconfinament en més de la meitat de 

l’Estat, els prop de 300.000 bars i restaurants que van haver de tancar les seves portes dos mesos enrere, van 

poder reobrir els seus locals al públic amb unes restriccions i mesures sanitàries i d’aforament inusuals. 

Madrid, Barcelona i la Regió sanitària de Lleida, entre altres, es quedaven una setmana més a la fase 0 per 

culpa de l’aparició de nous contagis. Gairebé tres mesos després, els bars locals van poder obrir les portes 

amb limitacions d’aforament, distància de seguretat i mesures de desinfecció sobre mobiliari i estris.  

L’avançament cap a la ‘nova normalitat’ i la ‘fase de represa’, coincidint amb l’estiu, semblava dibuixar un 

horitzó més optimista dins els nostres bars i restaurants que seguien extremant mesures veient que, a poc a 

poc, anaven recuperant l’activitat fins que la situació va capgirar-se el passat 12 de juliol quan la Generalitat, 

davant l’aparició de nombrosos contagis, decidí aplicar el confinament perimetral a la comarca del Segrià, 

amb mesures estrictes que implicaven, entre altres, tancar de nou al públic els bars que només podien oferir 

entrega de menjar a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia. Una nova situació insostenible. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Quin impacte ha tingut el coronavirus al vostre 

bar/restaurant? Com s’ha ressentit el negoci 

econòmicament davant les restriccions imposades? 

“El sector hostelero se verá muy perjudicado por esta crisis del 

coronavirus. Tenemos que seguir pagando la Seguridad social, 

nómina, alquiler del local... todos esos gastos fijos continuos 

que no se cortan con un virus. Ayudas no hay y tenemos que 

hacer frente con el dinero de nuestro bolsillo. Hasta septiembre 

no creo que haya variaciones sustanciales. A partir de entonces, 

es posible que vayamos remontando poco a poco. Hasta que no 

haya vacuna o tratamiento vamos a seguir mal”. 
 
 

 

 

Com us heu adaptat a les exigències de la normativa 
establerta per la Covid-19? 

 

“Estoy de acuerdo con la mayoría de las normas pero en estos 

momentos la mejor receta es colaborar para mejorar y salir de 

esta situación mucho más fuertes”. 
 

 

 

Com encareu els propers dies amb les noves mesures decretades per fer front als nous rebrots? Com 

veieu el futur del vostre establiment?  

“Como aquí estamos confinados pues nos quedamos en casa. Salimos solo para comprar comida. Esperamos 

que todo va a salir bien aunque la recuperación de todo va a ser muy lenta. Nadie sabe lo que va a pasar”. 
 

L 

 
BRASSERIA BAR - RESTAURANT 

Cap sector de l’economia mundial ha estat exempt de les repercussions causades per la propagació de la 

Covid-19. Davant l’impacte de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia, el sector de l’hostaleria 

específicament, i turisme en general, han experimentat un fre sense precedents en el seu desenvolupament i 

gestió, amb l’aplicació de mesures d’emergència que el deixa ben tocat i amb un futur gens clar. 

 

Adrián Tuluc (37 anys) 
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Quin impacte ha tingut el coronavirus al vostre 

bar/restaurant? Com s’ha ressentit el negoci 

econòmicament davant les restriccions imposades? 
 

 

“L’impacte econòmic pel negoci ha estat i és brutal. Un cop ens 

fan tancar a la primera onada, durant dos mesos i mig, doncs ja 

et pots imaginar les conseqüències negatives que va significar. 

Durant tot aquest temps les despeses s’acumulen igualment, ja 

siguin les de lloguer, de llum... però no estàs produint i no estàs 

fent caixa.  

En quan a la gent també s’ha notat molt. Tot i deixar-nos obrir 

terrasses al 50%, la rutina diària de dins el bar ha desaparegut 

per complet i només queda la terrassa i els clients que venen 

ho fan amb por”. 
 

 

 

Com us heu adaptat a les exigències de la normativa 
establerta per la Covid-19? 

 
 

“L’adaptació en el nostre cas, ha estat relativament fàcil perquè 

nosaltres no fem restauració i sols oferim servei de bar, bàsicament. Posar gels desinfectants preparats per 

la situació i continuar desinfectant tal com fèiem sempre però amb més quantitat de lleixiu sobre les diferents 

superfícies de l’establiment, les taules i les cadires”. 
 

 

 

Com encareu els propers dies amb les noves mesures decretades per fer front als nous rebrots? Com 

veieu el futur del vostre establiment? 
 
 

“El nou confinament imposat el veig una mica exagerat i mal repartit. M’explico... tenim rebrots, no hem fet 

res fins que tenim més rebrots i, de cop, tots tancats... crec que això no s’havia de fer així.  

En el moment que passem de la fase 0 a la fase 3 trobo que s’hagués pogut fer el mateix però enrere, de la 

fase 3 tornar a passar a la fase 2. La Generalitat de Catalunya ens hauria pogut deixar a la fase 2 amb els 

locals o les terrasses al 50% i les mesures sanitàries complint-les al peu de la lletra i, si hagués calgut passar 

després de la 2 a la 1. Però el tancament de cop i volta del Segrià, fent-nos tancar, trobo que ha estat una 

mesura excessiva i més quan hi ha altres llocs, també amb rebrots, on la seva economia no esdevé de la fruita 

com en el nostre cas, que no han tingut les mateixes restriccions i mesures que hem tingut nosaltres de cop 

i tan greus.  

En definitiva, crec que s’haguessin pogut aplicar les restriccions de manera més progressiva i retrocedint, si 

cal, en les fases. 

Pel que fa al futur... ho veig molt negre i amb la ‘balança’ molt desequilibrada. Si les administracions no 

ajuden a les petites i mitjanes empreses... els autònoms ho tenim realment complicat”. 

La veu dels nostres bars i restaurants 
 

BAR LES PALMERES ‘WILLI’  

Gabriel Guillem Vicens Vidal López   

(48 anys) 
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Quin impacte ha tingut el coronavirus al vostre 

bar/restaurant? Com s’ha ressentit el negoci 

econòmicament davant les restriccions imposades? 

“L’impacte ha estat negatiu, ja que hem hagut de tancar la gran 

part del temps i en el període que hem estat oberts ha estat 

primer al 40 i després al 50%. Per tant, si aquells dies s’hagués 

pogut omplir no ho vam fer. Per una altra banda, els dies amb 

el restaurant obert hi ha hagut feina però no hem pogut 

comptar amb el 100% de la plantilla perquè les despeses 

superaven els guanys i un sou més no ens el podíem permetre. 

A més, hem hagut de continuar fent front a les despeses fixes 

sense tenir beneficis”.  
 

 

Com us heu adaptat a les exigències de la normativa 

establerta per la Covid-19? “Doncs primer tancant fent un 

ERTE, després obrint al 40 i 50%, posant-nos mascaretes, 

oferint gel desinfectant i mascareta als clients que no en portaven”. 
 

Com encareu els propers dies amb les noves mesures decretades per fer front als nous rebrots? Com 

veieu el futur del vostre establiment? “Intentarem fer el mateix com fins ara perquè no ens surt rentable 

obrir tan sols per fer menjars per emportar que és l’únic que se’ns permet a dia d’avui. Per tant, és molt 

possible que si la situació no es normalitza, haurem de donar per acabada la nostra activitat”. 
 

 
 

 

 

 

Quin impacte ha tingut el coronavirus al vostre 

bar/restaurant? Com s’ha ressentit el negoci 

econòmicament davant les restriccions imposades? 

“El impacto del coronavirus en nuestro bar ha sido brutal. La 

gente no sale porqué tienen miedo de contagiarse y si no sale 

está claro que no gasta y así vamos... los gastos corren igual”. 
 
 

 

Com us heu adaptat a les exigències de la normativa 
establerta per la Covid-19? 

 

“Nos hemos tenido que adaptar a la situación. Hemos adoptado 

todas las medidas de seguridad para proteger-nos a nosotros y 

a los clientes. Desinfectante tanto encima del mostrador como 

en los diferentes espacios y entrada del bar, desinfectar detrás 

de cada cliente y limpiar más a menudo todo con mucha lejía”. 
 

 

 

Com encareu els propers dies amb les noves mesures 

decretades per fer front als nous rebrots? Com veieu el 

futur del vostre establiment?  

 “Los próximos días serán muy duros para poder sacar el negocio adelante. Entre la gente que no sale y no se 

gasta el dinero... muy mal lo vamos a tener. Los gastos corren igual, la luz, el alquiler, los sueldos... Así que el 

futuro de mi negocio no lo veo muy claro, si seguimos así todo se irá a la ruina”. 

Mariluz Ariza i Pallarés  (50 anys) 

 

RESTAURANT CELLER DEL SEGRE 

RESTAURANT VIRGINIA 

Cristina Mocanu  (43 anys) 

 

La veu dels nostres bars i restaurants 
 

Gràcies per la vostra participació! 
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CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DELS TREBALLADORS DELS PAGESOS 
 

Durant el matí del dijous 9 de juliol, l’empresa de prevenció de riscos laborals 

‘Previntegral’, ha realitzat una important i sempre necessària formació adreçada 

als treballadors dels diferents pagesos torressencs de la que en formen part. La 

trobada s’ha dut a terme al pavelló poliesportiu amb grups de 10 i extremant al 

màxim les mesures que obliga la situació actual. L’esmentat curs agrari, correspon 

a una part de la formació continua que es ve fent al llarg de l’any i que tracta 

temes diversos sobre les tasques que es desenvolupen al camp en funció de 

l’època de l’any, sempre en clau de seguretat laboral. En aquesta ocasió, la sessió 

formativa ha dedicat esforços en les mesures encaminades per a la prevenció de 

la Covid-19 al llarg de la campanya de fruita, tant dels pagesos com dels seus treballadors (distància de 

seguretat, control de temperatura, ús de mascaretes i gel desinfectant...). 

 

UN FESTORRES 2020 DIFERENT A LA RESTA 
 

Donada la situació originada per la pandèmia aquest any s’ha 

celebrat un Festorres 2020 ben diferent. Tot i l’excepcionalitat 

del moment, el dissabte 25 de juliol la JAEC s’ha donat el tret de 

sortida a una nova edició amb el tradicional pregó, aquest cop 

fet des de l’Ajuntament i que s’ha pogut escoltar tant pels 

altaveus del municipi com per l’emissora de ràdio. 

La festa ha seguit la nit del mateix dissabte amb una sessió de 

música amenitzada pels DJs locals Cactus i Panxo en un directe 

a través dels perfils de l’Associació a Instagram i Facebook que 

ha estat seguida des de casa per bona part del veïnat torressenc. 
 

EL CASAL D’ESTIU AL LLARG DEL JULIOL 
 

Com és sabut, aquest mes de juliol s'ha iniciat el Casal d'estiu 2020 i ho ha fet d'una manera diferent a causa 

de les circumstàncies en la que ens trobem però amb la mateixa il·lusió de sempre.  

El monitoratge del mateix ha hagut d'adaptar totes les activitats habituals per tal de fer-les de forma segura 

i seguint els requisits i protocols fixats. Malgrat tot, les activitats han estat molt variades amb un ampli ventall 

de propostes, des de jocs d'aigua, pintada de samarretes, estones de joc de taula gràcies a la dotació que ha 

fet l'Ajuntament o sortides al camí verd del riu, entre altres. 

La darrera setmana de mes, el Casal ha tingut la visita de 

l'Albert, encarregat i voluntari de Proactiva Open Arms, 

que ha explicat quina és la seva feina amb el vaixell a alta 

mar i també la tasca que desenvolupen al nostre 

poliesportiu aquest estiu. Els nens i nenes del Casal han 

aprofitat l’ocasió per elaborar un mural amb el lema ‘No 

esteu sols’ que s’ha col·locat dins el pavelló com a mostra 

de suport i afecte. 

Finalitza doncs el primer tram d'aquest magnífic espai de 

lleure i d'aprenentatges vivencials durant el període de vacances escolars que ha demostrat, aquest any 

encara més, la importància que té per la necessària socialització i la interacció entre els nens i nenes del 

poble. Resta en endavant tot el mes d'agost per a completar un Casal d'estiu marcat també per la Covid-19. 
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RESULTATS DE LES MESURES APROVADES PER AJUDAR A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19 
 

 Durant l’Estat d’Alarma generat per la pandèmia 

de la Covid-19, l’empresa Comercialitzadora 

Torres Energia SL hem continuat treballant per tal 

de garantir que l’energia arribi a totes les famílies i indústries del 

municipi contribuint de manera responsable en aquests moments 

d’excepcionalitat viscuts i, d’aquesta manera, minimitzar l’impacte 

econòmic familiar i pal·liar els efectes en el teixit empresarial local. 

Aquesta crisi ha resultat un canvi de paradigma en els nostres hàbits de consum energètic i, per aquest motiu, 

des del Consell d’Administració de l’Empresa Comercialitzadora Torres Energia SL vam establir un conjunt 

d’actuacions per tal de poder fer front en l’estalvi energètic.  
 

 

Mesures durant l’Estat d’Alarma: 

 Per una banda, la totalitat dels consums domèstics s’han beneficiat d’un descompte del 25% en 

termes d’energia aplicats a les factures de forma directa. Després de setmanes de confinament, la 

companyia ha detectat que el comportament de l'ús d'energia en l'àmbit domèstic ha variat i per 

aquest motiu durant aquest període ha suposat un augment del consum elèctric del 5% respecte al 

mateix període que l’any anterior. En aquest sentit, la realització d’aquest descompte durant aquesta 

etapa ha comportat pels nostres abonats un estalvi en la facturació total de l’energia del consum 

domèstic de 34.491,09€. 
 

 D’altra banda, pel que fa a les indústries i comerços s’ha realitzat l’adaptació de la potència facturada 

atenent a les seves necessitats. Aquesta mesura ha suposat un descompte en termes de potència 

d’un import de 14.785,29€ respecte al mateix període que l’any anterior.  
 
 

Per tant, durant l’Estat d’Alarma generat per la Covid-19, 

les mesures adoptades per la Comercialitzadora Torres 

Energia SL han generat un estalvi de 49.276,38€ als 

nostres abonats malgrat l’augment de consum. 

En els consums domèstics, l’any 2019 va haver-hi un 

consum total d’1.123.241 kw/h corresponent al període 

comprès entre l’1 de març a 30 de juny. 

L’any 2020, amb el confinament, el consum dins aquest 

mateix interval ha estat d’1.176.113kw/h. Així doncs, 

fent una comparativa entre els dos anys, surt que hi ha 

hagut un augment de consum de 52.872 kw/h. 
 

Amb la voluntat de la tornada progressiva a la nova 

normalitat, des de Torres Energia continuarem treballant  

amb el medi ambient i realitzarem les actuacions 

necessàries per lluitar contra el canvi climàtic i poder 

conservar el nostre entorn. 
 

 

Des del Consell d’Administració no es descarten 

noves mesures d’estalvi i d’ajuda durant els propers 

dies de cara als seus abonats i abonades, sempre en 

funció de l’evolució de l’actual crisi sanitària.  
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LA TASCA DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL MES DE JULIOL 
 

Després d’uns mesos d’inactivitat, aquest mes de juliol, el grup de rescat ha hagut d’actuar en tres ocasions. 

✓ Per una banda, el diumenge 12 de juliol, van rebre una trucada 

d’alarma des d’Utxesa alertant que hi havia un gos que anava 

perdut i seguia a tots els grups de visitants que portaven 

mascotes. Membres del grup van anar a recollir-lo, el van deixar 

a les noves dependències que hi ha a l’antic escorxador i es va fer 

ressò a través de les xarxes. Al cap de poques hores, va trucar el 

propietari. El gos provenia de l’empresa Espax de Soses i havia 

marxat darrere d’un grup de treballadors del mateix magatzem. 

✓ Per un altre costat, el diumenge següent, dia 19 de juliol va trucar 

una veïna informant que una gosseta molt jove voltava sola pels 

patis amb el perill de ser atropellada. El grup va procedir al seu 

rescat i a acollir-la a les instal·lacions municipals. Pel que sembla 

era un animal acostumat a estar a l’aire lliure, ja que després d’un 

intent fallit d’escapar-se, el segon cop va enfilar-se per un altre 

lloc de la reixa i ho va aconseguir. Per sort, uns veïns del poble la 

van trobar i la van acollir al seu magatzem mentre trucaven de 

nou al grup de rescat.  Per la seva banda, el propietari de la 

gosseta també va denunciar la seva desaparició. L’endemà tots dos es van poder retrobar. 

✓ En darrer terme, al capvespre del dia 28 de juliol, una veïna va trobar una 

gosseta que rondava sola pels ‘Emprius’ i se la va emportar a casa. Després 

de donar l’avís a la Policia Municipal, aquests la van deixar a la gossera local. 

Talment com en les anteriors ocasions, es va fer el ressò pertinent. L’endemà, 

quan es volia procedir a passar-li el lector, la gosseta ja no hi era. Pel que 

sembla s’havia escapat. Es va fer una volta de reconeixement per mirar de 

trobar-la, però sense èxit. A hores d’ara el cas continua obert. 
 

Queda clar doncs que caldrà millorar els nous equipaments a fi i efecte que els animals de petites 

dimensions no puguin escapar-se. En cas de veure algun animal abandonat o perdut podeu contactar:     
 

Telèfons ---       Ajuntament: 973 79 60 05         Policia Municipal: 696 98 27 34 

 

JULIOL ACABA AMB UNA ONADA DE CALOR I TEMPERATURES EXTREMES  
 

Després d’un inici de juliol amb una temperatura 

de 35,5°C a Torres de Segre i unes jornades 

posteriors més suaus amb registres inferiors, els 

darrers dies d’aquest passat mes han coincidit 

amb l’arribada d’una onada de calor i 

temperatures extremes assolint la màxima de 

40,1°C el darrer dia del mes. Una situació pròpia 

de l’època en la que ens trobem però que s’ha 

fet més noticiable i complicada davant les 

restriccions de confinament imposades i el 

tancament de bars i piscines que ens han afectat 

aquest estiu atípic a causa de la pandèmia. 

Temperatures màximes Juliol 2020 
TORRES DE SEGRE 

Dia T. Màx. Dia T. Màx. Dia T. Màx. 

01/07/20 35,5°C 12/07/20 31,3°C 23/07/20 37°C 
02/07/20 32,6°C 13/07/20 33,3°C 24/07/20 34,2°C 
03/07/20 29,1°C 14/07/20 29,6°C 25/07/20 34,1°C 
04/07/20 30,2°C 15/07/20 30,6°C 26/07/20 35,7°C 
05/07/20 34,5°C 16/07/20 32,1°C 27/07/20 38,3°C 
06/07/20 35,1°C 17/07/20 32,3°C 28/07/20 37,8°C 
07/07/20 31,1°C 18/07/20 33,3°C 29/07/20 36,9°C 
08/07/20 33,5°C 19/07/20 35,1°C 30/07/20 39,5°C 

09/07/20 35,2°C 20/07/20 33,5°C 31/07/20 40,1°C 

10/07/20 33,7°C 21/07/20 36,3°C Font: 
Meteocat.cat 11/07/20 34,5°C 22/07/20 35,5°C 
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MINUT DE SILENCI PER LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I PER LES DE LA COVID-19  
 

L’Ajuntament de Torres de Segre compromès al màxim en la lluita contra la violència de gènere ha promogut 

el divendres 31 de juliol un minut de silenci en record a les víctimes d’aquesta violència i un altre en 

homenatge a les víctimes de la Covid-19. Aquesta acció es repeteix els darrers divendres de cada mes, des 

de ja en fa uns quants i és promoguda des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat. 

Pel que fa a la violència de gènere, la darrera actualització es correspon amb la 

confirmació de dos nous casos de violència masclista durant el mes de juliol. El 

darrer cas va ser el d’una dona de 43 anys presumptament assassinada per la 

seva exparella sentimental el dia 20 de juliol a Santa Cruz de Tenerife. L’altra  

víctima era una dona de 52 anys que va ser, presumptament agredida, per la 

seva parella el passat 13 de juliol a Mallorca i que va morir finalment  el dia 21. 

Cap d’elles tenia fills menors d’edat i en els dos casos hi havia constància de 

denúncies prèvies. 

En el que portem d’any ja són 26 les víctimes de violència de gènere en tot l’Estat. Recordem que entre tota 

la societat hem de fer els possibles per erradicar tota classe de violència i denunciar als cossos de seguretat 

qualsevol sospita que puguem tenir. Així que recordeu que: NO ESTEU SOLES!!, ESTEM AMB TU!! 
 

Les línies d’atenció contra la violència de gènere són el: 900 900 120 / 900900120@gencat.cat / 016 
 

A continuació s’ha dut a terme també un homenatge a les víctimes de la pandèmia 

de la Covid-19 que fa ja més de cinc mesos que castiga a la societat mundial. Tot i 

que la tendència sembla que vagi a menys... no podem abaixar la guàrdia i hem de 

continuar guardant totes les mesures de seguretat per tal d’evitar nous brots. Amb 

la nostra actitud podem evitar que tots els esforços que han fet i estan fent els i les 

nostres sanitaris i sanitàries, voluntaris i voluntàries en general, no sigui en va. 
 

NÚRIA ALEGRET I BADIA, UN MÀSTER A L’EXCEL·LÈNCIA 
 

 

La Núria Alegret i Badia és una dels 27 joves 

d’arreu del món, 5 a Europa, que ha estat becada 

amb un Màster Erasmus Mundus. Això vol dir que 

aquesta jove torressenca de 21 anys, que vol 

dedicar-se a la bio-tecnologia vegetal i que ha 

acabat la carrera de Biotecnologia a la Universitat 

de Lleida, es formarà durant dos anys en dues de 

les més prestigioses universitats del món. 

Després d’una setmana de treball conjunt entre 

tots els estudiants becats a la universitat francesa, 

organitzadora d’aquests estudis d’excel·lència, la 

Núria marxarà el dia 20 d’agost cap a Suècia on estarà estudiant un any. El segon any el cursarà a Turquia on 

ja es dedicarà a l’especialització de la millora genètica de fruiters, vegetals i plantes ornamentals, la seva gran 

passió. 

Des de l’Ajuntament de Torres volem felicitar-la i esperonar-la a la vegada a que segueixi el seu somni 

personal de dedicar-se a la recerca i al treball de laboratori.  

Emplacem també als lectors i lectores del Pregoner a seguir la trajectòria i les perspectives de la Núria en 

el proper exemplar de la revista ja que li dedicarem l’espai de l’Entrevista. 
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 ACOLLIDA DE CASOS POSITIUS LLEUS I ASIMPTOMÀTICS DE COVID-19 AL POLIESPORTIU  
 

L’Ajuntament ha volgut solidaritzar-se amb la situació sociosanitària excepcional del Baix Segre, i entre 

altres accions, ha posat a disposició del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l’equipament 

municipal habilitat perquè persones treballadores en la campanya de la fruita puguin passar el seu 

confinament. 

La nit del dissabte 18, començava l’acollida dels primers 

casos positius de Covid-19. El pavelló, preparat des de 

mitjans de maig, ofereix passar el període de confinament a 

persones diagnosticades de coronavirus amb signes lleus o 

asimptomàtiques.  

Afortunadament, la quinzena de persones que s’hi han 

allotjat durant 14 dies han finalitzat l’estança el dia 31, 

superant així la quarantena i havent recuperat un perfecte 

estat de salut. 

Fins a aquesta ocasió no havia fet falta utilitzar el pavelló, ja 

que la gent contagiada a Torres de Segre i als municipis 

veïns, podien passar el confinament amb garanties tant a 

casa seva com a l’allotjament on viuen durant tot l’estiu. 

Ara bé, els rebrots del Baix Segre han canviat dràsticament 

la situació. Els contagis han augmentat entre finals de juny i 

principis de juliol, i com a conseqüència, tant l'atenció 

primària de la zona com els hospitals de Lleida han vist com 

la seva capacitat s’aproximava al límit. Les previsions 

empitjoraven a mesura que incrementava el nombre de 

casos confirmats, i és per això que s’han habilitat 

equipaments com el de la nostra vila, perquè centres 

sanitaris com l’Hospital Arnau de Vilanova o altres 

medicalitzats com l’Hotel Nastasi, disposin de més places 

d’UCI per atendre casos greus en cas de necessitat. 

Torres de Segre va ser el primer municipi al Baix Segre en 

oferir al Departament de Salut un espai com aquest, i 

seguidament, poblacions veïnes com Soses, Aitona o Seròs, 

durant el juliol, també han engegat iniciatives similars 

posant a disposició equipaments municipals. 

El pavelló torressenc té una capacitat per atendre a 36 

persones, tant del mateix municipi com d’altres poblacions. 

Disposa de diversos espais separats: una zona de descans, 

un menjador amb servei de cuina i una àrea d’esbarjo. També estan disponibles els serveis i les dutxes que 

disposa la instal·lació. 

Des d’un inici, la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià han coordinat els serveis bàsics i 

han assumit tots els recursos necessaris per atendre amb les màximes facilitats a la gent allotjada: 

alimentació, neteja, bugaderia, climatització, connexió a internet, entre altres.  
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Diferents autoritats han mostrat interès per la iniciativa 
assistint a la seva presentació 

 

L’alcalde Joan Carles Miró rep la visita de Chakir el Homrani, 

Conseller d’Afers Socials de la Generalitat. 

 

Una quinzena de persones s’han allotjat a l’espai, menys de 

la meitat de la capacitat total 
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En aquest sentit, l’Ajuntament no ha hagut de fer cap inversió econòmica i el pressupost municipal no es 

veurà afectat. Un equip de vigilància privada s’ha encarregat en tot moment de supervisar els accessos a 

l’espai, i tant els Mossos d’Esquadra com els Agents Municipals de Torres de Segre, han estat a disposició 

d’aquesta iniciativa. 

L’atenció social que existeix a l’espai ha estat immillorable. 

Per una banda, el Consell Comarcal s’ha responsabilitzat de 

la gestió dels serveis bàsics i també de fer el seguiment de 

cada persona confinada.  

Per una altra banda, un equip de deu persones voluntàries 

i un coordinador de l’ONG Proactiva Open Arms, amb 

experiència en situacions límit com rescats humans al mar 

Mediterrani, s’han encarregat de l’acollida i 

l’acompanyament de la gent.  

La Creu Roja de Lleida també ha col·laborat entregant mig 

centenar de kits bàsics d'higiene per a les persones que s'hi 

allotgen: tovallola, raspall i pasta de dents, maquineta 

d'afaitar i sabó.  Sens dubte, l’experiència i la col·laboració 

entre totes les parts implicades és un dels punts forts 

d’aquesta iniciativa. 
 

Ara, tot indica que el pavelló quedarà lliure i no està previst 

que arribin més persones. Tant de bo sigui així: seria un 

bon senyal i una magnífica notícia per a tothom. No 

obstant, l’espai seguirà a punt durant la resta de l’estiu per 

si convé utilitzar-lo novament en cas d’emergència. 
  

L'Ajuntament vol aprofitar aquest espai per agrair la gestió 

i l’atenció que han rebut totes les persones que s'allotgen 

al pavelló poliesportiu, tant per part de l’equip de 

voluntaris i voluntàries com dels professionals.  

Durant les dues setmanes que ha funcionat la iniciativa, ha 

predominat un ambient agradable i la situació s’ha 

desenvolupat amb total normalitat. Així ho han expressat i 

confirmat tant el Consell Comarcal del Segrià com Open 

Arms, que han atès cada dia a totes les persones, fent-les 

costat en tot moment en una situació prou complexa i no 

desitjada per a ningú. 
  

Per concloure, recordem les paraules de l’alcalde de la nostra 

vila, en Joan Carles Miró:  
 

“Seguirem tirant endavant totes les accions que ajudin a 

pal·liar els efectes negatius de la Covid-19 i estiguin sota les 

competències de l'Ajuntament de Torres de Segre. La nostra 

màxima prioritat és preservar la salut de tothom i cal 

col·laborar amb les persones i les entitats que ho puguin 

necessitar”. 

 

Albert Mayordomo, coordinador d’Open Arms, explica la tasca 

de l’equip de voluntaris als mitjans de comunicació. 

 

La Creu Roja ofereix a cada persona un kit bàsic per cobrir les 

necessitats d’higiene. 

 

L’acompanyament per part del Consell Comarcal del Segrià i 

Proactiva Open Arms és vital durant el confinament. 
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e la contundent pedregada del passat 16 de juny a l’impacte directe de la Covid-19 sobre els 

magatzems de fruita, dues situacions inesperades i prou rellevants que han marcat de ple la tasca 

de les nostres empreses fructícoles així com el  desenvolupament general d’una campanya de 

fruita atípica i força complicada. 

Aquest mes tenim el testimoni de dos dels nostres magatzems de fruita del municipi que han volgut 

participar i donar a conèixer el seu punt de vista sobre aquestes dues complicacions viscudes, des de l’inici 

de l’estiu fins a l’actualitat, dins de les seves instal·lacions tot responent diferents qüestions que il·lustren 

la dimensió i la complexitat d’aquesta campanya. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Quines mesures heu adoptat a l’hora de 

preparar la campanya de la fruita dolça 

tenint en compte la Covid-19? Quines són 

les particularitats respecte anys anteriors? 

“Hem hagut d’adoptar totes les mesures higièniques que ha 

marcat Sanitat: prendre la temperatura en entrar i en sortir 

de l’empresa a cada treballador i treballadora i portar-ne el 

control, utilitzar pantalles protectores i mascaretes 

depenent del lloc de treball que desenvolupa cada 

treballador, rentar-se sovint les mans amb gel hidroalcohòlic 

i mantenir la distància de seguretat; la qual cosa representa 

no poder tenir la mateixa quantitat de treballadors a les 

màquines classificadores”. 
 

Quines són les repercussions de la pedregada del 16 de 

juny per la teva empresa? 

“En primer lloc, voldria matisar la pregunta i recalcar que no és la meva empresa. La “COOP” és de tots els 

socis que, actualment, han decidit que jo la presideixi i que, conjuntament amb el Consell Rector, intentem 

dirigir-la el millor que podem.  

La pedregada és un cop molt dur per a tots nosaltres, ja que calculem que s’ha perdut el 50% de la collita i ja 

teníem unes previsions d’una producció amb menys quilos per la gelada d’aquesta primavera. Això 

representa que les despeses que ja s’han incrementat, per les mesures anti-Covid-19, s’agreujaran amb els 

pocs quilos que entraran de fruita a la central”. 
 

 

 

Davant de la situació extraordinària d’aquest estiu, plena de dificultats, creieu que serà possible tirar 

endavant la feina amb totes les garanties? 

“Indubtablement és una campanya molt complicada i si no hi ha més entrebancs estem segurs que podrem 

tirar-la endavant amb la col·laboració de socis i treballadors i aconseguir uns preus raonables per a que els 

productors es puguin guanyar la vida. La competència de les grans explotacions i la gran distribució han 

canviat les regles del joc però nosaltres seguirem el nostre camí i protegirem a les petites empreses familiars 

agràries que són els nostres socis”. 

D 

 Ramon Raúl Roca i Ramírez 

(58 anys) 

 

COOPERATIVA AGRÀRIA VERGE DE CARRASSUMADA I SECCIÓ DE CRÈDIT 

- Entrevista realitzada 21 de juny 2020 - 



 
 

 
26 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE JULIOL – Agost 2020 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

Quines mesures heu tingut en compte 

a l’hora de preparar l’actual campanya 

de la fruita? Vau tenir dificultats a 

l’hora de contractar personal? 

“Totes les campanyes de la fruita són diferents, i aquesta 

encara més. A les centrals sempre tenim protocols i normes 

per garantir la seguretat tant del treballador com la del client 

final. Les principals mesures per aquesta campanya de la 

fruita les podem resumir en dos: l’aplicació de protocols 

específics per al personal, centrat en el nostre pla de 

vigilància de la salut permanentment al treballador, on 

inclouríem, la presa de temperatura, l’observació de 

símptomes i d’estat físic... on hem hagut d’aplicar noves 

normes i la disminució de contractes de personal per tal 

d’afavorir la distància de seguretat, ja s’ha hagut de 

conscienciar a tota la plantilla amb xerrades i formació. 

Pel que fa a la contractació de personal, en un primer moment, va ser complicat poder arribar a cobrir els 

llocs de treball, ja que hi havia una gran demanda de personal però no podíem arribar a ell... tenim la sort 

que molts d’ells viuen aquí a Torres i molts altres ja estaven a Espanya a la campanya de la maduixa, això va 

facilitar els tràmits perquè poguessin venir cap a Torres fent-los un certificat per demostrar que treballarien 

aquí. Un cop obertes les fronteres ja van poder venir altres treballadors que porten molts anys en plantilla”. 
 
 

Quina afectació ha tingut la Covid-19 en la vostra plantilla? Com es gestionen els casos positius en un 

magatzem? 

“L’afectació a la nostra central ha estat molt escassa però sí que podem dir que hem tingut casos de 

confinament preventiu, ja que convivien amb casos positius. 

Com hem comentat abans, el més important és poder fer una detecció precoç dels sospitosos a través de la 

vigilància de la salut, tots els treballadors i treballadores estan informats que, en el moment que tinguin algun 

símptoma o puguin ser possibles sospitosos, ho han de comunicar a l’empresa i no han d’acudir a treballar. 

Podem dir que la central és un espai segur per als nostres treballadors, ja que s’han reforçat més que mai les 

mesures d’higiene, però això no vol dir que puguem abaixar la guàrdia”. 
 

 

Podrà tirar-se endavant la feina tot i les dificultats d’aquest estiu? Quines conseqüències negatives 

poden arribar? 

“La Covid-19 ens va agafar a tots per sorpresa, és un altre entrebanc que hem d’afrontar, però si tots posem 

el nostre esforç i la nostra dedicació tornarem a tirar endavant un cop més i superarem una altra campanya 

difícil, que no és pas la primera. Aquest any, més que mai, hem de ser forts i posarem més recursos per tal 

d’assegurar la salut del nostre personal. 

La principal conseqüència negativa que veiem és que ens estan acusant de ser els culpables de la situació 

actual que tenim amb la Covid-19, el món de l’agricultura, ja sigui en la tasca del camp com en la dels 

magatzems, l’estan menyspreant i cal recordar que som un dels sectors imprescindibles”.  
 

La veu de les nostres empreses fructícoles  

FRUITES FIDEL CATALÀ S.L. 

 Fidel Català i Ruestes 

(61 anys) 

 

Gràcies per la vostra participació! 
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ALTERACIÓ DE L’ATENCIÓ PRESENCIAL AL PÚBLIC A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT 
 

 

L’atenció presencial al públic a les oficines de l’Ajuntament s’ha 

vist alterada durant el termini de durada de les mesures de 

restricció de la mobilitat establertes al Baix Segre. Si es 

necessita realitzar qualsevol gestió, disposeu de dues opcions: 

1. Mitjançant la seu electrònica de la web municipal de 

l’Ajuntament per a la presentació de sol·licituds o realització 

de tràmits: www.torressegre.eadministracio.cat. 

2. Per telèfon trucant al 973 79 60 05, els dies laborables i 

durant el nou horari d'oficina de 8:30 a 14:30 h, per demanar 

informació o cita prèvia. 
 

L’Ajuntament us informarà quan determini que l’activitat a les oficines municipals pot tornar a ser l’habitual. 

 

INCORPORACIÓ D’UN NOU AGENT MUNICIPAL 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha incorporat un nou 

agent municipal. El Sisco s’ha afegit al cos d’agents de 

Torres de Segre i consolidarà, almenys durant els 

pròxims tres mesos, les tasques que anaven realitzant 

la Pilar i el Jordi.  

El nou guarda cobrirà el torn de nit i, d’aquesta 

manera, pràcticament totes les hores de la setmana 

quedaran sota vigilància. A més a més de la regulació 

del trànsit i l'auxili que pugui necessitar la població, 

els agents vetllaran pel compliment de la normativa i 

les ordenances, especialment durant la situació de 

confinament perimetral en què es troba el Segrià. 

 

NETEJA DELS EXCEDENTS DELS CONTENIDORS DE VOLUMINOSOS 
 

S’han netejat els 

excedents de brossa 

dels contenidors de 

voluminosos ubicats 

a l’esplanada del 

costat dels dipòsits 

municipals amb 

ajuda d’una màquina 

excavadora.  
 

Una actuació necessària per deixar l’espai net i en condicions a causa de l’incivisme d’una minoria que no 

entén que les deixalles s’han de dipositar a l’interior dels contenidors. En el cas de trobar-se’ls plens a vessar 

d’escombraries, cal avisar a l’Ajuntament per tramitar la seva recollida més immediata. 

 

AC
TU

AC
IO

N
S 

 

http://www.torressegre.eadministracio.cat/?fbclid=IwAR27SUMKo7QuLZsDMxxSvAfXZFMYNe5-JHGDssj6GsozKMzsgKogcep_5kA
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NETEJA DEL PATI INTERIOR DE L’ANTIGA CASA DEL METGE 
 

Seguint amb les tasques de condicionament de 

l’antiga casa del metge del carrer Joan Miró, 

s’ha procedit a netejar de males herbes i 

condicionar el seu pati interior. Aquesta casa ha 

estat destinada temporalment a lloguer a causa 

d’un cas d’emergència social amb la voluntat de 

posar-la, posteriorment, a lloguer per a tothom 

que hi estigui interessat, amb la corresponent 

regularització de la seva situació. 
 

TAPAMENT D’UNES FINESTRES A L’ESGLÉSIA 
 

Arran de diversos problemes ocasionats a l’interior de l’Església a causa de les 

filtracions de l’aigua de la pluja i, sobretot, per l’entrada de coloms, l’equip de 

la brigada municipal ha hagut de tapiar dues obertures produïdes en els vidres 

trencats d’unes finestres de la Parròquia tot substituint-los per uns panels de 

metacrilat fosc, una solució més ràpida i resistent per deixar tancat l’espai de 

la finestra en qüestió. 
 

ANIVELLAT DEL TERRENY DEL PATI DE L’ESCOLA I REPARACIÓ DEL FORMIGÓ MALMÉS 
 

Per completar les obres del pati de l’Escola Carrassumada, un cop 

plantat el nou arbrat i finalitzat el corresponent moviment de terra, 

aquests dies s’ha compactat i anivellat el terreny per deixar-lo òptim 

de cara al Casal 

d’Estiu i al retorn a 

les aules el proper 

mes de setembre. 

A més s’han fet de nou les planxes de formigó properes al 

dipòsit de gasoil que es van haver de retirar a causa de 

l’aixecament i del dany produït per les arrels dels arbres 

que hi havia fins ara.  
 

COL·LOCACIÓ D’UNA PLANXA DE FORMIGÓ A LA PARADA DE BUS DE ‘LES CASETES’ 
 

Al mateix temps que 

es reparaven les lloses 

de la zona d’esbarjo de 

l’Escola, també s’ha 

aprofitat l’ocasió per 

realitzar una nova 

plataforma de formigó 

al punt habitual de 

parada del bus que arriba de Lleida al nostre municipi a l’alçada de ‘les Casetes’. Una cimentació prou 

necessària per garantir la comoditat i, sobretot, la seguretat dels usuaris i usuàries d’aquesta línia regular. 
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COL·LOCACIÓ DE SENYALS EN DIVERSOS PUNTS DEL MUNICIPI 
 

L’equip de la brigada municipal 

han estat col·locant de nou els 

senyals malmeses o trencades 

que hi havia arreu del poble. 

Concretament se n’han instal·lat 

dues als passos de vianants del 

carrer Antoni Gaudí de ‘Les 

Casetes’, una altra en un dels 

passos del carrer Pau Casals, a 

l’alçada de la cruïlla amb 

l’Estatut de Sau, i una de prohibit aparcar al mateix carrer de l’Estatut de Sau, prop de Fruites Font. 
 

COL·LOCACIÓ DE LA BARANA DE FERRO A LES ESCALES DE PEDRA ANNEXES AL MOLÍ 
 

La rehabilitació dels 

voltants de l’edifici de 

l’antic Molí continua 

avançant i ja s’ha 

incorporat una barana 

de ferro que permetrà 

utilitzar les escales de 

pedra annexes. 

Els següents passos seran reformar tant el mur superior 

com l’inferior, incorporar una lona geotèxtil que impedeixi 

tornar a créixer a les males herbes i reparar el salt d’aigua 

que va quedar malmès durant les últimes tempestes. 

En les pròximes setmanes veurem el resultat final d’un espai icònic de la vila que guanyarà en seguretat i 

encara serà més bonic. 

 

ACTUACIÓ A LA TEULADA DE L’EDIFICI POLIVALENT DE LA PLAÇA CATALUNYA 
 

Membres de la brigada municipal 

han dut a terme una posada a punt 

de la teulada de l’edifici de la Plaça 

Catalunya.  

Una actuació de manteniment prou 

rellevant que ha consistit, entre 

altres, amb la neteja de tota la 

teulada en general, la substitució de 

totes les teules malmeses, la neteja i 

reparació de les diferents canaleres 

tot instal·lant un sobreeixidor per 

evitar embossaments. En darrer terme, s’han pintat totes les canals amb una pintura especial 

impermeabilitzant. Amb aquesta tasca s’evitaran les filtracions d’aigua quan plou i, per consegüent, les 

inoportunes goteres que sovintejaven a l’edifici. 



 
 

 
30 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE JULIOL – Agost 2020 

EL CAMP DE FUTBOL ESTRENARÀ GESPA, PORTERIES I REG PER ASPERSIÓ 
 

Aquest darrer mes, s’han iniciat les tasques d’una actuació 

significativa al camp de futbol municipal que es completarà 

durant les properes setmanes. Aquesta tasca, millorarà 

notablement les condicions d’un terreny de joc fins ara força 

irregular i permetrà gaudir més de la pràctica del futbol a 

partir de la pròxima temporada tant als equips locals (sènior i 

veterà) com als de l’Escola de Futbol Baix Segrià. 

Des d’aquest mes de juliol i fins a principis de setembre es 

portaran a terme les següents accions:  

✓ Eliminació de les males herbes amb productes fitosanitaris. 

✓ Anivellament de la superfície amb làser i addició de terra. 

✓ Instal·lació d’un reg amb aspersors format per tres 

canalitzacions, una a mig camp i dues a les bandes. 

✓ Incorporació d’un dipòsit d’aigua amb una capacitat de 

10.000 litres que abasteix el sistema de reg.  

✓ Plantada de llavors de gespa amb una sembradora 

especialitzada i aplanament final del camp amb un corró. 

✓ Retirada de les porteries antigues malmeses i deteriorades 

i instal·lació de dues noves d’alumini. 
 

Aquesta actuació és la més important que es realitza al terreny de joc des de la riuada del Segre de l’any 

1982, i la seva reforma comportarà un estalvi immediat en el consum d’aigua, ja que fins ara s’optava pel 

sistema de reg més antic i menys eficient: la inundació. Les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19, 

han accelerat poder tirar endavant la reforma aquest estiu. Per una banda, l’anul·lació del Festorres ha deixat 

lliure l’espai i, per una altra, la disminució de la despesa en partides pressupostàries com la de les piscines 

municipals, permeten destinar uns 25.000 euros en un camp de futbol que augmentarà la seva qualitat i, que 

amb un bon manteniment, podrà aprofitar-se durant molts anys.  

 

ACTUACIONS DE NETEJA SOBRE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI 
 

S’han netejat a fons les 23 

illes de contenidors de 

reciclatge repartides per 

Torres de Segre.  

A l’estiu la quantitat de 

brossa augmenta a la vila i les 

males olors són més fortes, 

per això aquests dies la 

Brigada ha intensificat les 

tasques de neteja a la via pública amb aigua a pressió i retirant, cada matí, les bosses d’escombraries 

dipositades incomprensiblement a terra amb els contenidors buits en la majoria dels casos. 

Continuant amb la neteja a fons de la via pública dins el municipi, l’Ajuntament també ha contractat els 

serveis d’un equip especialitzat amb bufador i màquina escombradora que ha eliminat la brossa més 

important dels carrers i les places de la vila. Unes accions que es perllongaran en els propers dies per intentar 

mantenir Torres net, tot i que el més important és no embrutar i això és responsabilitats de tots i totes.  

https://www.facebook.com/AjuntamentdeTorresdeSegre/photos/pcb.2509958699279251/2509958349279286/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCFKo8EDbzg1MWDg7Mv_Hh4XwIO23qlgRM4f-Z02ZmyeZxo4o7vb1d0IhhpkKdUMY2qBwAkeY0RFgr-&__xts__%5B0%5D=68.ARC8KMlixswSk0D0Zg5xutu5Yc4uWuI5O9wjvYZg5f3f3ZJdGMG5Be5HCtEuPeCxRXhWHDlpXlj7oyNPOx6kBcP_adNd9lZFtZOaJHizM4aAEYcxwdN4ElrGLOk0xNrX8DlOS2MzPlGHu1y1mG1dyKVyuUnMs3lNz7pZ1CY5gWa2YdrPgQPLQ5RlNcHlgu0ANX2iSDTPSnfzgtVbmxzkyZJkNpBKJNm3yY5Bp1VLIE-xWT-N7LtWYt9j6WryNBnViw1W50pKe4N-nXlisCDigXczkLPfU-s9KOztM161K3kJjLnfVY6oWpom_fv9z3FK8YhUH8CIn9yThVKXElYmkqOp9Nkn
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

 

 

“Un 18 Juliol des de dalt de l’ermita, vista del cometa ‘Neowise’ passant per damunt 

de Torres de Segre a les 23.23 hores. Un esdeveniment que poques vegades es pot 

contemplar i que val la pena no deixa passar.  

                      
       

Josep M. Prada 
 

Característiques de la fotografia 

F: 4 

EXPO: 15’’ 

ISO: 800 

FOCAL: 18 
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Sergi, explica’ns coses i anècdotes de la teva 

infantesa o joventut. On vivies de petit? A què 

jugaves?... 

De petit acostumava a jugar amb superherois o llegia 

còmics, una de les meves passions encara a dia d’avui. 

Vaig viure a Alcarràs fins als 9 anys, després ens vam 

traslladar a Lleida. 

Tot i haver marxat d’Alcarràs de ben petit, sempre 

recordo els estius que vaig passar-hi (ho feia 

íntegrament al poble amb els pares i els avis) i passar-

me el dia al carrer amb la bici jugant amb els amics 

que encara tenia al poble i que encara ara conservo. 
  

Com compagines la feina i la família? I ara durant 

la pandèmia? 

És complicat tot i que s’intenta. Darrerament, amb el 

volum de feina que hi ha és molt més difícil 

compaginar-ho i hem de buscar forats on no hi són 

per poder fer activitats en família. 
 

Sabem que dues de les teves aficions són 

practicar esport i la música.  

Que tal amb la música? Toques algun instrument 

més a part del piano? 
 

No, ja en tinc prou amb el piano i cantant, de tant en 

tant. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Com es diu el conjunt amb el qual toques? Quin 

tipus de música feu? 

Es diu ‘Contigüo’ i fem versions i ‘perversions’ 

musicals de les cançons que més ens agraden. 

Aquestes cançons les reversionem de forma acústica i 

intentem donar-li un punt de vista totalment diferent 

a la versió original... de vegades queden versions tan 

originals com “A quien le importa” d’Alaska en versió 

Tango-Ska... 

 
 

 

Quina música t’agrada? 

Jo puc escoltar de tot i més i sense relació entre 

estils... així és com es gaudeix més de la música. Des 

de grups internacionals de tots els temps com Bon 

Jovi, Europe o Depeche Mode fins artistes espanyols 

més íntims i personals com Fredi Leis, Pablo López o 

Despistaos. 

 

“Quan tot això acabi tornarem a ser el que érem i fer el que fèiem” 
 

 
 
 

Va néixer el 30 de setembre del 1975 

a Lleida, per tant té 44 anys.  

Fill únic de la Neus i d’en Josep, 

funcionària de l’Ajuntament de Lleida 

i empleat de Banca respectivament, 

actualment jubilats. 

Casat amb un fill de 9 anys, al Sergi li 

encanta fer esport i, sobretot, estar 

envoltat de música, ja sigui escoltant-

la com practicant-la amb el seu grup 

de versions ‘Contigüo’, amb qui fa 

concerts des de fa un parell d’anys. 

 

 
 

 
 

Metge de família de Torres de Segre 

 

EN
TR

EV
IS

TA
 

En Sergi, al teclat, actuant amb el seu grup ‘Contigüo’  
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Vols afegir alguna cosa més de la teva vessant 

més personal? 

No, simplement que em considero una persona molt 

afortunada de tenir tot el que tinc i d’haver-me pogut 

rodejar de les persones que tinc al meu voltant i que 

m’han portat a ser qui soc i on soc ara mateix. 
 

Què coneixes de Torres de Segre? 

Doncs em conec els carrers, per on em passejo 

habitualment mentre vaig de domicili a domicili a 

visitar alguns dels pacients quan ho precisen, el riu i 

el seu voral i llocs més municipals com l’Ajuntament, 

les piscines... 
 

Com definiries el nostre poble?  

Torres de Segre és un poble tranquil i ben avingut de 

forma general que es caracteritza per ser molt 

treballador i molt actiu, amb moltes activitats 

generades per les entitats i institucions del poble, que 

incentiva i motiva a la població.  

He d’agrair a tota la població la rebuda durant tot 

aquest temps i l’estima que noto en la població 

durant aquests quasi 4 anys que porto treballant al 

consultori local. 
 

Parlem del Sergi Gòdia metge. D’on va sortir la 

teva vocació?  

No tinc familiars dedicats a la salut però ja durant 

l’adolescència sabia que volia dedicar-me a ajudar a 

la gent i tot i que no tenia gens clar el fet de fer 

medicina (perquè m’agradaven altres coses com la 

física i la química...) finalment em vaig decidir a fer la 

carrera a la Universitat de Lleida. 
 

Ho vas tenir fàcil o difícil per estudiar? 

Recordo l’etapa universitària com una etapa molt 

divertida en la que vaig gaudir moltíssim dels nous 

companys que vaig fer a la facultat i recordo 

especialment com, any rere any, s’anava complicant 

el nivell dels estudis però com cada cop m’agradava 

més el que feia, cada cop ho gaudia més... 
 

Quin és el teu currículum laboral i professional? 

Un cop acabada la carrera universitària vaig estudiar 

el MIR (tancat en una biblioteca matí i tarda durant 

un any i alternant Lleida amb classes de repàs a BCN)  

i vaig fer l’especialitat en Medicina Familiar i Comuni- 

tària a Logronyo (La Rioja). Durant aquells anys vaig 

fer alhora els estudis del Doctorat en Ciències de la 

Salut. Un cop acabada l’especialitat vaig tornar a 

Lleida on vaig començar a treballar de metge de 

família a diversos CAPS i consultoris de les terres de 

Lleida (Almacelles, Pla de la Font, Alcarràs, Torres de 

Segre - sí, ja hi vaig ser el 2006 a Torres -, Lleida 

(diversos CAPs com Ronda, Santa Maria, Bordeta, 

Cappont), CUAP de Lleida, per assentar-me finalment 

al CAP Rambla Ferran, on hi vaig ser diversos anys i on, 

finalment, vaig estar 3 anys com a membre de l’equip 

directiu del mateix CAP. Posteriorment em van 

sol·licitar per a formar part de l’equip directiu de la 

Direcció d’Atenció Primària com a Cap d’Àrea de 

Gestió Clínica, on hi vaig ser 3 anys. Un cop acabada 

aquesta etapa vaig decidir fer un gir radical i vaig 

deixar la medicina pública per passar a la medicina 

privada com a Director Mèdic d’Avantmèdic a Lleida, 

on hi vaig ser un any.  

Després de 4 anys sense realitzar activitat 

assistencial en consulta més que alguna guàrdia i 

ecografies vaig decidir tornar a l’activitat assistencial 

i ja és quan vaig venir a Torres de Segre.  

Durant els darrers 5-6 anys he estudiat un Màster en 

Comunicació Digital aplicada a la Salut, que porto 

aplicant en consulta en tots els meus projectes des 

de l’etapa de la Direcció d’Atenció Primària, un 

Postgrau en Psiconeuroinmunologia i ara estic 

acabant un altre Màster també en 

Psiconeuroinmunologia, que és el que m’ha donat 

l’empenta per obrir el nostre centre de 

Psiconeuroinmunologia (PNI Mêdic Lleida) a Lleida 

amb la meva dona (comptant amb altres 

professionals de salut), també sanitària i dedicada 

plenament al món de la salut integrativa, a través 

d’on gira tota la filosofia del centre. 
 

Quina és la tipologia dels pacients de Torres a la 

consulta, normalment?  

Els pacients visitats a Torres de Segre segueixen la 

línia dels pacients que es visiten en tots els 

consultoris o CAPs d’arreu. Per un costat tenim els 

pacients amb patologies cròniques que precisen de 

controls de forma periòdica per evitar que no es 

descontrolin els seus problemes de salut i per l’altra 
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ens trobem aquells usuaris que presenten problemes 

aguts que precisen una atenció única i/o individual, 

que acostumen a ser la gent més jove o pacients 

sense patologies cròniques. 
 

I els i les pacients virtuals? 

Tot pacient és susceptible de ser virtual. Virtual no és 

el pacient en si sinó el tipus d’atenció que se li dona. 

No totes les valoracions necessiten ser fetes de forma 

presencial i, per això, des de la meva arribada al 

consultori, he intentat deixar molt clar aquest tret. Hi 

ha consultes que simplement amb una trucada o 

valoració telefònica pot ser solucionada, com pot ser 

el fet de donar un resultat d’una analítica o qualsevol 

tràmit administratiu passant per qualsevol quadre 

banal com pot ser un quadre catarral respiratori, o un 

dolor mecànic osteomuscular, per posar-ne alguns 

exemples. Això permet reordenar el temps en 

consulta i reorganitzar les tasques i el flux de pacients 

per tal de poder donar el millor servei als usuaris i 

sense demora. Torres de Segre és un poble amb una 

població adulta d’uns 1850 pacients (uns 400 més del 

que és habitual en un ‘cupo’ normal de medicina de 

família) pel que si no s’organitza l’atenció utilitzant 

aquestes estratègies es podria arribar a generar una 

demora important i al final un descontrol difícil de 

solucionar. 
 

Com ajuden les noves tecnologies a la medicina? 

Les noves tecnologies són vitals per tal de dur a terme 

el que comentava abans. El telèfon, el correu 

electrònic (sempre encriptat per tal de no incomplir 

la LOPD) són els mitjans que utilitzem en consulta per 

tal d’arribar als usuaris. I a part, per la meva part i 

sense fer consultes personalitzades intento donar 

consells i recomanacions de salut a través de les 

xarxes socials (Instagram, Facebook o Twitter). 
 

Com ha canviat la teva feina des del mes de març? 

Bàsicament s’ha invertit el volum de visites 

presencials-virtuals, ja que el 90% de les valoracions, 

seguint les directrius del Departament de Salut, són 

telefòniques o per correu electrònic (a través de l’App 

‘La Meva Salut’) per tal d’evitar que els pacients 

acudeixin al consultori, no pas perquè no vulguem  
 

que vinguin, sinó per evitar contagis innecessaris, 

que ja està prou malament la cosa. 
 

Els centres d’atenció primària, han pogut ‘aturar 

el cop’? Sí, crec que en aquesta segona onada, els 

CAPs estem aturant el cop i confiem que així continuï 

i no hàgim de parlar d’hospitals saturats i UCIs 

plenes. 
 

Heu tingut més mitjans? Més personal?... Com us 

heu organitzat? 

Des de la direcció d’Atenció Primària ha dotat al CAP 

d’Alcarràs, ja fa uns mesos, de més personal que ens 

ha ajudat a poder donar sortida a tota la demanda. 
 

El consultori de Torres, quines mesures ha pres? 

Al consultori de Torres de Segre sempre hem tingut 

el mateix personal però gràcies a les mesures 

recomanades i que la gent del poble ha entès 

perfectament el model de funcionament actual 

(quedar-se a casa i realitzar valoracions telefòniques) 

hem pogut funcionar a ple rendiment. 
 

Durant la pandèmia, les xifres de contagis a 

Torres han estat els esperats? 

Jo crec que ningú s’esperava realment el que està 

passant ara mateix. Ja es portava setmanes avisant 

que alguna cosa podia passar veient tal com 

s’estaven duent a terme les mesures de protecció 

arreu de l’Estat, i a més a la nostra zona sanitària sent 

coneixedors que, com cada any, vindrien 

treballadors forans que en ocasions no tenen la xarxa 

familiar ni social que tenim els oriünds de la zona i 

que fa que un possible contagi es pugui complicar... 

Finalment, entre una cosa i una altra i que 

segurament no s’han pres les mesures adients a 

diversos nivells, hem arribat a la situació actual... 
 

Torres s’ha portat bé? Sí, molt bé, i no esperava 

altra cosa. Des que soc al poble reconec que Torres 

de Segre sempre ha complert amb les expectatives 

marcades. 
 

Realment la situació ha estat tant greu com per 

haver d’aturar la societat? Sincerament, sí... però 

potser d’una altra manera... Controlant millor els 

casos positius i els seus contactes, OBLIGANT a utilit- 
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zar les mesures de prevenció... però ara ha arribat un 

moment en què el contagi ja és comunitari i és molt 

difícil controlar-lo i és molt possible que sigui 

necessari tancar-se a casa com es va fer al març... tant 

de bo no sigui així. 
 

La Sanitat ha estat a punt del col·lapse? Res era 

previsible? 

La sanitat porta anys a punt del col·lapse, i és trist que 

hagi hagut d’arribar aquesta situació per a que se 

n’adoni tothom... Fa anys que ens queixem de la 

manca de personal i de condicions laborals tant en 

l’àmbit hospitalari com a Atenció Primària i cada cop 

som més pessimistes en què això canviï... No sé si 

aquest serà el punt d’inflexió que faci que les 

institucions i els governs dediquin els recursos que es 

mereix a la que un dia va ser la millor sanitat del món, 

però si seguim retallant pressupostos, tot tendeix a 

empitjorar... 
 

Creus que les administracions ho han fet bé els 

deures? Evidentment no. 
 

Les desescalades s’han produït de forma 

adequada? 

Crec que sí, però aquí soc molt crític amb la 

ciutadania, i qui em segueix a les xarxes ho sap... Ens 

hem tret la mascareta molt abans del que era 

recomanable i ens hem “tocat i abraçat” molt abans 

del que havia de ser normal... Potser no es van donar 

les indicacions pertinents en el moment adequat, 

però el que no és normal és que portem la mascareta 

com a complement de moda i que avui ens reunim 

amb 10 persones per dinar, amb 10 diferents per 

sopar i demà amb altres 10 per a fer el vermut... total 

30 relacions diferents en tot el cap de setmana. 
 

Fa poc vas adreçar un vídeo des de les xarxes on 

cridaves a la responsabilitat personal. Aquesta és 

la millor arma? 

Sí, però si et soc sincer cada cop perdo més 

l’esperança en confiar en la responsabilitat personal. 

L’altre dia dient-li a una persona que si us plau es 

pugés la mascareta, aquest va fer una “peineta” i no 

se la va pujar... les coses no van bé perquè permetem 

això i perquè s’han perdut valors morals i socials... 
 

 
 
 

A dia d’avui, al Segrià tornem a estar confinats... 

per on passa la solució? La solució sempre ha 

passat per controlar els casos i contactes i si cal de 

manera més estricta com amb un confinament doncs 

haurà de ser així (també és cert que amb una millor 

xarxa de rastreig aniria millor la cosa...). 
  

Segons tu, tothom hem de passar la malaltia. 

Creus que tindrem vacuna abans que això passi? 

Calculo, pel que sento i llegeixo, que encara queden 

mesos per tenir una vacuna i és possible que encara 

vingui un altre brot de cara a la tardor així que caldrà 

estar preparat pel que pugui venir. 
 

Quan tot això passi... a qui haurem d’agrair el 

seu esforç? Suposo que cadascú tindrà a qui 

agrair però per la meva part sobretot als pacients per 

la paciència que han tingut tot aquest temps i per 

haver entès que en aquests moments l’important és 

parar tot això. Quan tot això acabi tornarem a ser el 

que érem i fer el que fèiem. 
 

Vols afegir alguna cosa més?... No gran cosa... 

crec que ja m’he fet prou pesat demanant a la gent 

seny i comprensió!. 

 Sergi Gòdia i López 
 

 

 

Pepita Ruestes i Piñol  
    Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

Veïns i veïnes, poca cosa quedar a dir després 

d’aquest desplegament de professionalitat i de 

senzillesa, de modernitat i de comprensió. El Sergi és 

el metge del nostre poble i, alhora, és un metge del 

món. Cal que sapiguem valorar el que tenim i 

aprofitar al màxim aquesta situació. 

Aquesta entrevista m’ha deixat un regust de... 

CONFIANÇA, molt necessària en els difícils moments 

que estem vivint. 
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          TORRES DE SEGRE VA TENIR UNA ORQUESTRA MUSICAL QUE VA NÈIXER FA 81 ANYS 
 

Fer un reportatge d’una part de la nostra història com a poble, és emocionant i complicat alhora. S’han de 

despertar els records de moltes persones, remenar en àlbums fotogràfics i encaixar les dates i les 

experiències personals dels protagonistes per tal de ser el més fidel possible a una realitat que va passar ja 

fa uns quants anys. 

Tota aquesta feina la fem amb l’esperança que els més grans reviviu els temps passats i els més joves o de 

mitjana edat reconegueu allò que ens expliquen els nostres pares, mares, avis i/o àvies. En definitiva, volem 

arribar a tots vosaltres i que cada un trobeu aquests relats interessants des de la vostra perspectiva 

particular. “Recordar és com viure dues vegades”. 
 

Avui tenim un altre repte. Volem explicar-vos la història de l’Orquestra que va haver-hi a Torres de Segre. 

Per sort, hem comptat amb la inapreciable memòria d’en Ramon Molins. Ell, ens ha explicat en primera 

persona la seva experiència com a músic i a la vegada ens ha ajudat a reconstruir la història d’una Orquestra, 

la de Torres, que va passar per diverses etapes, formacions i noms artístics. Juntament amb el Ramon 

Florensa, són les dues persones de la història més antiga d’aquesta agrupació de músics que, sortosament, 

encara estan entre nosaltres. De la darrera etapa comptem també amb el testimoni d’en Josep Maria Prim. 

 

 
 

Era l’any 1939 al Cafè Virginia. On hi ha ara la zona de fumadors hi havia una finestra que donava a un petit 

escenari. Allí hi tocava molt sovint una colla de músics, no tenien nom com a grup i tots eren de Torres:  

• El Ricardo Pujol (de ‘Cal carreter’) al trombó. 

• El seu fill Antoni al saxo alt. 

• El Miquel Martínez (de ‘Cal Misto’) al baix 

• La seva germana Pepita al piano. 

• L’Antoni Florensa (‘Cal Calsoné’) al saxo tenor.  

• El Josep Companys (‘Cal Solet’) a la trompeta.  
 

Aquest grup d’amics tocaven amb molt pocs 

recursos, era tot just després de l’escomesa de la 

Guerra Civil. Val a dir, a tall d’exemple, que el seu 

micròfon era un gran embut de cartró. També 

donàvem algunes classes a joves aprenents.  

 

espai d’història local 

 

Història de ‘l’Orquestra de Torres’ 

 

(D’esquerra a dreta)  Ramon Molins, Ramon Florensa i Josep Maria Prim, tres veïns torressencs que ens han aportat un valuós testimoni del que fou 

aquesta orquestra musical que va néixer a Torres de Segre ara fa uns 80 anys i que va anar evolucionant i canviant de nom amb el temps. 

Any 1939. La primera formació del que seria l’Orquestra de Torres de Segre. 

Uns inicis complicats però necessaris pel veïnat després de la Guerra. 



 
 

 
37 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE JULIOL – Agost 2020 

Aquest grup va fer que el Ramon Molins, que aleshores era un nen d’uns set anys, comencés a tenir interès 

per la música. Es fixava especialment en el trompetista i en aquelles fulles blanques amb piquets negres 

que eren les partitures i que ell no entenia. També es divertia molt amb les actuacions que el Josep Miró 

(de ‘Cal Hostal’) feia des del seu balcó. El Josep tocava la trompeta i la gent del poble es posava a ballar de 

forma espontània al mig del carrer La Creu. 

No obstant, el grup musical es va desfer arran 

de la mort de l’Antoni Pujol en plena Joventut, 

però que sense cap mena de dubte va ser la 

inspiració de l’Orquestra i quintet ‘Els Nois del 

Segre’ que es va formar poc temps després.  

Aquest grup tocava dues ofertes musicals ben 

diferenciades. Com a orquestra tenia un gran 

repertori en concerts, balls i actes religiosos, i 

com a quintet, animaven a ballar amb una 

varietat de música moderna, show artístic i 

jazz. Els seus components*:  

• El Josep Miró a la trompeta. 

• L’Antoni Escolà (‘Cal Balons’) al contrabaix o verra. 

• El Vicent Boqué a la bateria. 

• El Francesc Charles al trombó de bares. 

• L’Antoni Duaigües tocant el saxo. Aquest darrer també feia de representant artístic. 
 

 

Mentre ‘Els Nois del Segre’ animaven les festes majors pròpies i les de molts altres pobles de la província 

durant uns anys, a Torres de Segre es va arribar a crear una petita escola de música. El Miquel del Misto 

havia estudiat per a capellà i al seminari havia aprés música. Va posar una escola al carrer del Bou. Les 

classes tenien un preu de 4 pessetes al mes. Hi va arribar a haver un total de 25 alumnes que rebien classes 

de solfeig i d’instruments. 

El Ramon Molins ens explica que el dia que el 

Sr. Miquel va portar la trompeta (que fou 

encarregada pels seus pares), hi havia una gran 

expectació per saber a qui li donarien, quan el 

professor li va dir que era per a ell, va tenir una 

immensa alegria. 

Els alumnes d’aquella petita Escola també 

tocaven en alguna sortida religiosa. L’any 1945, 

per exemple, el Ramon i el Vicent Boqué van 

tocar la trompeta i el tambor, respectivament, 

a la processó de divendres Sant.  
 

L’Orquestra ‘Els Nois del Segre’, que es va crear a cavall entre els anys 1942-1943, va actuar durant un parell 

d’anys pel fet que dos dels seus components van anar a viure a fora i, a la fi, el grup es va dissoldre.  

No obstant, al poc temps i gràcies a la incorporació de joves músics de l’esmentada Escola de Música del 

Miquel del Misto, es va aconseguir crear un nou conjunt al municipi: l’Orquestra ‘Harlem Club’, 

aproximadament sobre l’any 1945. 

Any 1945. Actuació d’en Ramon i el Vicent durant la processó de divendres Sant. 

Orquestra i quintet ‘Els Nois del Segre’ en els seus inicis. 
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Es fa molt difícil detallar quins músics i en quins anys determinats van formar part de l’Orquestra. Les 

entrades i les sortides eren constants així com les substitucions. Us detallem, però, els noms de la majoria 

de components que, en un moment o altre, van formar-ne part:  

• Antoni Duaigües (saxo alt)  

• Vicent Boqué (bateria) 

• Ramon Florensa (cantant) 

• Gaspar Duaiguës (saxo-tenor) 

• Ramon Molins (trompeta) 

• Mingo Marsellés (contrabaix) 

• Josep Huguet (saxo-tenor) 

• Antoni Escolà (contrabaix) 

• Francesc Charles (trombó de bares, violí, 

guitarra i cantant)  

• Pau Morell (cantant, trombó i contrabaix) 

• Jaume Miró (violí)        Josep Miró (trompeta) 

• Ramon Pelegrí (Soses), cantant 

• Ramon Agustí (Soses), trompeta 

• Josep Maria Prim (cantant i guitarra) 

• Constantí Monclús (Torrebesses), trompeta 
 

El grup ‘Harlem Club’ tocava molt sovint a la pista del Cafè 

Virginia, generalment, als balls de tarda i els balls de 

vermut. Per cert, ens han comentat que el Fernando 

Masgoret servia unes cloïsses molt grosses i gustoses i, per 

la tarda, es repartia cava a la mitja part del ball. 

El Ramon Florensa ens explica que quan van anar a Lleida 

a fer la fotografia pel cartell de ‘La Harlem’, tots van portar 

els seus instruments, però ell com era el cantant, no en va 

portar cap. El fotògraf va tenir una brillant idea, al suport 

on havia de posar-se el micròfon hi va ficar una bombeta. 

I si us hi fixeu bé al cartell adjunt... no es nota pas el canvi. 
 

Per la Festa Major d’estiu, els músics de Torres tocaven com a teloners de les gran Orquestres i cantants 

que venien de fora. Generalment, abans d’acabar la sessió, els magatzems de fruita anunciaven l’hora que 

havien de començar a treballar l’endemà les embaladores. 
 

Una de les primeres sortides que van fer, va ser 

l’any 1948 a Sudanell. Hi van anar amb carro i van 

actuar al mig de la plaça d’aquesta població veïna.  

A poc a poc, el transport va anar millorant i per les 

sortides ja llogaven algú qui els portés. En moltes 

ocasions ho feia el Josep Font i altres cops el 

Matíes Baró, tots dos veïns de Torres de Segre. 

Són moltes les aventures que els joves músics van 

passar al llarg dels anys de la formació musical. 

Infinitat d’anècdotes divertides i curioses moltes 

d’elles encara al record dels nostres protagonistes. 

Any 1945. Inicis de la nova orquestra ‘Harlem Club’. Una agrupació musical que va 

estar formada, al llarg dels seus anys d’història, per un bon grapat de músics locals, 

la gran majoria de Torres de Segre. 

La ‘Harlem Club’ actuant des de d’alt d’un escenari, engalanat amb la bandera 

espanyola, a la Festa Major d’algun dels municipi del nostre voltant. 
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Una vegada, quan tornaven de tocar de Salardú, 

se’ls va escalfar el motor de la furgoneta amb la 

qual viatjaven i van haver de baixar tots a 

espentejar-la. Com que plovia i dins del túnel hi 

plovia igual que a fora, van acabar xops de dalt a 

baix. Això sí, van riure molt!. 

El preu d’una sessió de ball a Torres de Segre era de 

600 pessetes i quan els músics anaven a actuar a 

fora en cobraven 1.000. 

Si algú volia dedicar un ball, havia de pagar 4 

pessetes. 
 

L’any 1948, la família d’en Ramon Molins va marxar a viure a Lleida i, 

durant uns anys, ell va deixar de tocar amb l’agrupació del poble. Tot i això, 

va continuant tenint contacte amb la música. Va rebre classes de trompeta 

i violí i va continuar tocant en d’altres orquestres de Lleida i província 

(Neptuno i Caribe). Quan va anar a la mili i va acabar el campament, va 

tocar a la Banda de Música militar (Jaén 25). 

Era l’any 1958, quan el Ramon va tornar i es va incorporar de nou a 

l’Orquestra del poble.  

Continuaven tocant a la pista del Cafè Virgínia els dies 

de Festa i també feien alguna revetlla al Carrer Davant. 

Tocaven a les processons de Corpus i Sagrat Cor, així 

com a l’arribada dels Reis Mags al municipi així com a 

les festes d’Utxesa. Els membres del conjunt torressenc 

eren molt estimats i seguits per la gent del poble. 

El Ramon Molins ens comenta que l’any 1959, quan 

començava a festejar amb la que anys més tard seria la 

seva esposa, els dies que tocava a la pista, aprofitava 

alguna peça com el “Barcarola” o el “Beguin the 

Beguin”, en què no hi havia música de trompeta, per 

baixar a ballar amb la seva promesa. 

Ens explica també que ell era l’encarregat d’omplir les 

fulles de ‘La Sociedad de Autores’ i enviar-les. A casa seva 

doncs li arribaven les partitures, triaven entre tots les 

cançons que havien de tocar, normalment escollien les 

més modernes, i ell era, generalment, l’encarregat de fer 

algun arranjament abans d’assajar-les. De vegades, el 

Francesc Charles componia alguna cançó i el Gaspar 

Duaigües molts cops era l’encarregat de fer de 

‘transportador’ de partitures i adaptar-les als diferents 

instruments. Entre el Ramon i el Gaspar es creà una relació d’amistat molt estreta que sobrepassava la 

relació estrictament musical. Ambdues famílies acabaren relacionant-se en totes les trobades i sortides. 

Quan l’Orquestra ‘Harlem Club’ sortia a tocar a fora més d’un dia, els músics es quedaven tots els dies al 

poble que els contractava. La gent els oferia les seves cases per allotjar-los i posaven els millors plats a taula 

per a que els músics estiguessis contents i satisfets. 

Els membres de l’orquestra torressenca pujant els instruments a sobre de 

rucs per anar a fer una actuació en un poble de la muntanya. 

Una de les moltes actuacions a la processó a la foto amb el grup 

d’armats dins la porxada de l’Ajuntament. 

L’Orquestra de Torres de Segre 
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Moltes vegades a Torres de Segre també tocaven a 

l’escenari que hi havia dins de la sala del cinema del 

mateix Cafè Virginia.  

De fet, aquest era el seu lloc d’assaig habitual on s’hi 

passaven hores i hores.  

Normalment s’hi trobaven tots els divendres de 

cada setmana. 
 

 

L’any 1958 l’Elies Prim va venir a viure a Torres. Un germà seu, el 

Josep, va morir de jove jugant al futbol i l’Elies va decidir venir al 

poble a fer costat a la família.  

Tenia una gran experiència musical. Havia anat a fer la mili a Ceuta i 

allí va formar part d’una orquestra militar que, posteriorment, va fer 

una gira de dos anys per Turquia. El 1952 va entrar a l’Orquestra 

‘Ramon Evaristo’ de Barcelona, una formació musical amb més de 

17 components i molt famosa en aquells temps. Allí, a més de tocar 

diversos instruments, també feia de solista. 

Quan va venir a Torres de Segre, l’Elies va incorporar-se en un 

quartet musical de Fraga, l’Orquestra Orsey. L’any 1960, 

aproximadament, esdevé el director musical del grup de Torres i, 

poc després, es va decidir canviar el nom de l’agrupació musical. 
 

De ‘Harlem Club’ va passar a dir-se... ‘Las Vegas’. 

Continuaven també tocant a les Festes Majors 

de fora vila. L’any 1961, per exemple, Las Vegas 

van cobrar 4.000 pessetes per tocar els tres dies 

de festa major a la plaça del poble d’Aspa.  

Es van fer canvis d’estil musical i van afegir, 

entre altres instruments, la guitarra elèctrica i 

l’actuació d’un trio vocal mexicà. 

El Ramon Molins va deixar l’Orquestra cap a 

l’any 1969. Les necessitats familiars i l’excessiva 

feina de músic, que de vegades el requeria molt 

temps fora de casa, van portar-lo a prendre 

aquesta decisió. 

Aquell any, la formació musical va tenir un 

procés de refundació. El Josep Maria Prim, fill de l’Elies, ens explica que es va incorporar al conjunt l’any 

1969. Amb tan sols 15 anys cantava i tocava la guitarra.  

Com que l’Orquestra oferia una variada selecció musical, el Josep Maria s’encarregava de cantar les versions 

més modernes de grups d’actualitat del moment com Fòrmula V o Los Diablos i, el Francesc Charles, feia el 

propi amb el repertori més clàssic. 

‘Las Vegas’ treballava molt, tenia moltes sortides per la província de Lleida i altres de més properes i hi 

havia molt bon ambient entre ells. Tot i això, la música no donava prou per a viure. Tots els músics tenien 

famílies i altres feines i, un dia, va arribar el moment en que van veure que no podien continuar. L’any 1971 

van plegar i decidiren posar punt i final a la formació torressenca. 

El re fundat grup musical Orquesta ‘Las Vegas’ posant a la font de davant de 

l’Ajuntament.  
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Després de llegir aquest relat podem fer-nos una idea aproximada dels sacrificis que van haver de fer 

aquests músics per tal de gaudir d’allò que tant els agradava, la música. Sembla que van ser uns anys feliços 

per a tots ells. De ben segur també que tot no era “flors i violes” i devia haver moments tensos i complicats. 
 

 

L’altra vessant d’aquest fragment de la història que us hem explicat en aquest ‘SABIES QUE...’ pensem que 

també ha de comptar amb els records dels membres de les seves famílies, aquells als que potser no els van 

poder dedicar el temps que haurien volgut, però als que, sens dubte, van estimar.  

 
 

“Estava molt orgullosa 

de veure al meu pare 

tocar dalt de l’escenari 

de ‘La Pista’.  

Estava molt guapo, 

amb els pantalons amb 

la ratlla recta i la 

“pajarita” ben posada”. 
 

 

 

 

 
 

 

“El Josep a més a més de 

fer música amb el Miquel 

del Misto, encara anava 

a Lleida amb bicicleta 

dos o tres cops per 

setmana a fer solfa. A ell 

li agradava molt tocar el 

trombó de bares, però a 

l’orquestra ja n’hi havia 

un i li van aconsellar que 

toqués el saxo”.   

 

 
 

“El pare va viure per 

a la música, era la 

seva vida. Moltes 

vegades no li calia 

partitura per a 

tocar. Era pagès de 

professió però 

tocant era quan 

realment era feliç”.  

 

 
 

Fotografies cedides per: Ramon Molins, Montse Boqué, Marc Charles, Maria Beà, Carme Martí, Mercè Duaigües i Josep Maria Prim 

Montse Boqué (filla)   
 

“Quan anaven a poblets de dalt de la 

muntanya i els deixaven a la carretera, 

havien de portar els instruments damunt de 

rucs, si no, no haurien pas arribat”.  

 Marc Charles (fill)   
 

Maria Beà (esposa) 
 

Genoveva Duaigües (filla) 
 

“Aquests dies de confinament, el pare 

ens toca cada dia alguna peça i així estem 

uns mica més animats. No ha deixat mai 

de tocar”. 

 Victòria Molins (filla) 
 

El dia 15 d’agost del 

65 em vaig posar de 

part. El Gaspar 

tocava a ‘La Pista’ i 

em preguntava si no em 

podia esperar!!. Doncs 

fins a la mitja part del 

ball no va baixar de 

l’escenari!.  
 

“ Esperem que gaudiu, els millors records són aquells que són capaços d’arrencar somriures” 

 

Carme Martí (esposa) 
 

Antoni Duaigües Gaspar Duaigües 

Francesc Charles 

Ramon Molins 

Vicent Boqué 

Josep Huguet 

L’Orquestra de Torres de Segre 



 
 

 
42 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE JULIOL – Agost 2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

D
L

 L
 1

7
2
5

-2
0

15
 

Ajuntament Torres de Segre 

 

 

“Jo vaig veure construir aquestes piscines quan el jovent de 
llavors ens banyàvem al 'Salouet' o al riu. 
Vaig viure també el dramatisme de la riuada 
de l'octubre del 82 i la calorada del juliol de fa un any. 
És una sensació estranya el fet de veure-les buides aquest 
estiu. És estrany tot, no cal vestir-ho de més adjectius. 
Ningú som metges ni endevins i, el dia a dia, l'hem de viure 
amb molta precaució tant pel que fa a la nostra salut i la 
dels altres com en evitar de fer comentaris que no ajudin a 
millorar la situació. 
És un cúmul de decisions difícils per a aquells que tenen 
alguna responsabilitat pública.  
L'arribada de gent lleu i asimptomàtica al poliesportiu no 
em fa gràcia d'una part però, de l'altra, em fa sentir bé de 
poder-ho fer. Els treballadors estrangers són un col·lectiu 
molt vulnerable i, alhora, un fàcil vector de transmissió. No 
hi veig la diferència entre si treballen al poble o els porten 
de fora.  
No sabem què passarà el pròxim mes d'agost. A mi encara 
em queda tot el mes de collir. Tot i que segueixo les normes 
bàsiques del sentit comú i les oficials, algun dels meus dos 
treballadors es pot infectar. Suposo que la meva casa és 
prou gran com per a no haver d'anar al poliesportiu. 
D’altres situacions potser no són tan clares. Molts 
treballadors comparteixen pis o allotjaments massificats. 
En fi, un cop passi l'agost i la campanya finalitzi podrem 
afrontar-ho tot novament amb la calma del març o l'abril. 
S'han comès molts errors amb l'arribada de l'estiu. Alguns 
eren previsibles, d'altres no. 
Per a poder seguir endavant l'important és la salut. No sé 
cap on dirigirà el futur, però l'economia pot esperar en 
molts casos. 
Els treballadors venen al poble a treballar i no a romandre 
tancats. Molts magatzems i grans fructicultors han 
d'extremar les mesures de control sanitari. No val això de 
què si fos una grip, ningú en faria cas i ara tot és Covid-19. 
El jovent viu l'estiu amb molta més energia, és llei de vida. 
No confio en una vacuna miraculosa d'aquí a demà. 
Arribarà, sí, però amb el temps.  
Em reconforta el fet de veure companys i companyes 
que s'han contagiat i els han donat l'alta. 
 

Molta prudència i sentit comú”. 

                                                                    Quim Estadella 
 


