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El punt que s’enfoca és Júpiter i el que es veu més alt a l’esquerra és Saturn. A la dreta, la Via Làctia. 

 

Fotografia  Quim Estadella 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0L_12YzRAhVBXhoKHV_OAccQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Famo-a-shane-gray.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fbrillos-png.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFmjrjt3NOEGFK6Fl9KpJBuqaQuGQ&ust=1482664516041458
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0L_12YzRAhVBXhoKHV_OAccQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Famo-a-shane-gray.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fbrillos-png.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFmjrjt3NOEGFK6Fl9KpJBuqaQuGQ&ust=1482664516041458


 

 

                      

 

 

 

 

TELÈFONS D’INTERÈS 

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 
Ajuntament 973 796005 torressegre.cat 

Consultori  Mèdic 973 792252 8:30 - 15:00 h (Infermeria i medicina) 

Biblioteca 973 796529 
16:30 - 20:00 h (dilluns a dijous) 

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

C. Torres Energia 973 792828 8 - 15:30 h  torresenergia.cat 

Policia Local 696 982 734 7:30 - 14:30 h / 13:30 - 21:00 h 

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

Llar  de  Jubilats 973 796496 16:00 - 20:00 h 

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

Farmàcia 973 796084 
9-14 h / 17-20:30 h (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 
 
 

L’agost que tot just deixem no ha estat pas dels més 

calorosos que es recorden, ni de bon tros, amb poques 

oscil·lacions del mercuri que s’ha mantingut sobre una 

mitjana de 33 graus de màxima. Tot i l’escassa 

precipitació acumulada, tan sols 18 mm registrats en els 

31 dies que el conformen, ens deixa un canvi de temps 

els darrers dies amb una baixada de fins a 10 graus de 

temperatura, respecte a les jornades anteriors. 

Tot i que l’estiu, pròpiament dit, no s’acaba fins al 21 de 

setembre, arribat a aquest punt són molts els que ja el 

donen per acabat. Un estiu ben complex i prou 

complicat que ha estat totalment condicionat per 

aquesta maleïda pandèmia que ha capgirat l’habitual 

activitat municipal i que ha obligat a suspendre bona 

part dels actes i propostes pròpies d’aquesta estació de 

l’any, en altres casos, tan esperada per a tots i totes. 

La no obertura de les piscines, l’anul·lació de les 

sardanes a la fresca, del concert de bandes, del 

Festorres o del descens en piragua des de Torres a 

Seròs, entre altres, ha estat el trist llegat que ens deixa. 

Tan sols, la realització d’alguna activitat puntual, 

controlada amb les mesures corresponents, com la 

sortida nocturna per veure la pluja d’estels o el cinema 

a la fresca ha permès oxigenar una mica la nostra 

autoestima per agafar confiança i esperança de cara als 

dies que vindran tot i l’evident incertesa que suposa el 

desconeixement d’una situació nova que es planteja a 

partir del setembre amb el retorn a les aules i el 

moviment de població habitual de la tornada a la feina. 

Des del març, hem viscut una època complicada fruit 

dels esdeveniments pròxims viscuts que ens fan pensar 

sobre el que ens depara la vida quan menys ho esperes, 

però és així. Tot allò que ens pensàvem que era 

intocable i inamovible ja no ho és tant i ens ha fet veure 

com en podem ser de febles. No obstant, cal aferrar-se 

a les coses bones que ens deixa aquesta experiència, 

una escletxa de llum per a l’optimisme.  

Siguem responsables, junts ens en sortirem! 
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Dipòsit legal: DL L 1725-2015 

Redacció i maquetació: JOAN COMPANYS CABAU 
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CULTURA 
Celebració del 15 d’agost, Santa Maria de l’Assumpció. 

 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Nova senyalització a la zona de pàrquing de la Fusteria; Manteniment a 

l’observatori d’aus d’Utxesa; Visita del Casal d’Estiu al Museu de l’evolució; 
Sortida nocturna a veure ‘pluja de perseids’;  

Cigne negre, cigne blanc per Francesc X. Miarnau. 

ESPORTS 

Configuració seccions de futbol sala i futbol camp; Concurs nocturn pesca; 
Comunicat SGEAF de recomanacions en l’activitat esportiva. 

ACTUALITAT 
Evolució de la Covid-19 durant l’agost; Afectació Covid-19 al nostre 

municipi i principals actuacions; Sessió cinema a la fresca;  
Tasca grup rescat a l’agost; El Casal d’estiu posa el punt i final; 

Petit incendi a la banqueta del canal;  Minut de silenci víctimes violència i 
Covid-19; Agost finalitza amb baixada de temperatures;  
Recaptació solidària de Torres de Segre amb el Mulla’t; 

La Veu de la nostra comunitat educativa (inici curs escolar). 
 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
El poliesportiu finalitza l’acollida de temporers positius de Covid-19. 

 

ACTUACIONS 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

L’ENTREVISTA    - Núria Alegret i Badia - 
 

SABIES QUE 
Història de la Penya Barcelonista Torres de Segre  

 
 

 

Text i fotografia de Fernando Curcó 
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CELEBRACIÓ DEL 15 D’AGOST: SANTA MARIA DE L’ASSUMPCIÓ 
 

Lluny queden aquells temps en què el dia 15 d’agost era festa grossa al nostre poble. 

En deien la ‘Festa Major d’estiu’ i durant aquell dia s’aturava la feina al camp per 

emplenar tant l’Església com la ‘Pista del cafè Virginia’, entre altres activitats. 

L’any passat mateix, la Llar de jubilats ‘Sant Guardià’, en un intent de recuperar la 

tradició, va organitzar una missa cantada, una xocolatada i una exposició dels seus 

socis/es artistes. Una jornada que tingué molt d’èxit i va permetre reviure aquesta 

celebració tan rellevant a la nostra estimada vila. 

Aquest any 2020 serà recordat també, entre moltes altres coses, per la impossibilitat 

d’organitzar actes de tota mena o bé haver de dur-los a terme amb la mínima 

expressió. Tot i aquesta inesperada situació fruit de l’evolució de la pandèmia, el 

passat dissabte 15 d’agost, l’església parroquial ha allotjat als fidels que no es van 

voler perdre la celebració d’aquest dia. Cal destacar, no en va, que la nostra església 

està dedicada a la Mare de Déu de l’Assumpció.  
 

Així doncs, una mica abans de les 9 del matí, s’ha pogut 

passar el rosari i realitzar la celebració de la missa, 

acompanyada musicalment. Com ja és conegut, l’activitat 

de la Coral del nostre poble 

també ha estat aturada 

arran de la Covid-19, tot i 

això, uns cantaires a títol 

personal van voler unir-se a 

la prodigiosa veu de l’Anna 

Maria Prada i als acords de Mossèn Joaquim Mesalles a l’acordió. En aquest 

sentit, s’han pogut escoltar diferents parts de “La missa d’Angelis” (cant 

gregorià), com peces del cantoral bàsic o música del compositor Antoni 

Cagigós, per exemple. Per acabar, el “Maria jo us veuré” amb lletra de J. 

Verdaguer, ha omplert d’una excel·lent sonoritat el nostre temple. 
 

Durant la tarda, també ha tingut lloc la celebració de dues 

comunions. Després d’haver posposat vàries vegades aquest 

acte, la Mar Cardó i la Laia Comabella han pogut celebrar un 

bonic dia envoltades de les seves famílies. Esperem que la 

resta de nens i nenes del poble que encara no han pogut 

rebre aquest sagrament, puguin fer-ho ben aviat. 

El mateix dia i a la nit hi ha hagut una trobada al turó de la 

Mare de Déu de Carrassumada per tal de visionar la Pluja 

d’estels que apareix cada any al firmament als vols de Sant 

Llorenç, notícia desenvolupada més endavant d’aquest 

butlletí.  
 

Tot i no haver pogut celebrar la diada tal com ens hauria agradat a la majoria, almenys l’essència d’aquesta 

tradició local que simbolitza aquesta festivitat ha estat latent. 
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NOVA SENYALITZACIÓ A LA ZONA DE PÀRQUING DE LA FUSTERIA 
 

S’ha finalitzat un nou plafó indicatiu que complementa les 

senyalitzacions que s’han anat realitzant en els darrers dies entorn de 

l’edifici de ‘La Fusteria’. Aquest nou senyal ens indica, l'ús i els serveis 

disponibles dins de la Reserva Natural d'Utxesa i, sobretot, les 

normatives que hi hem de seguir. 

La nova indicació s’ha col·locat a la zona del pàrquing proper a l’edifici 

amb el propòsit d’intentar conscienciar, una mica més, de la cura del 

medi ambient per part de la població que visita aquest entorn perquè 

es respectin les instal·lacions i es deixi la zona ben neta perquè els 

propers visitants ho trobin tal com ens agradaria a nosaltres. 

 

TASQUES DE MANTENIMENT A L’OBSERVATORI D’AUS D’UTXESA 
 

Tal com s’ha estat fent durant els últims mesos, el 

manteniment de la zona d’Utxesa que envolta el punt 

d’informació és prou important per poder rebre els i les 

visitants i oferir-los un espai en òptimes condicions. 

Així com el tram de camí verd i la zona de pícnic, s’ha 

tornat a netejar i rehabilitar l'observatori d’aus proper a 

l’edifici de ‘La Fusteria’, gràcies a l'avís d'un bon fotògraf 

veí de la localitat, amb la finalitat d’estar en condicions 

perquè pugui tornar a utilitzar-se com a observatori d'aus 

una altra vegada. 

 

VISITA DEL CASAL D’ESTIU AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ 
 

El passat dijous 20 d'agost s’ha obert de nou les instal·lacions 

municipals del ‘Museu de l’Evolució’, ubicat a l’edifici de l’antic Molí, 

per rebre la visita dels nens, nenes i monitoratge del Casal d’Estiu. 

Un total de 13 alumnes i dues monitores han pogut conèixer els 

diferents espais, estris i articles que conforma l’exposició local de la 

mà de les explicacions del tècnic de TDSNaTur, Adrià Pujol. 

A més d’aquesta habitual recepció guiada, la visita ha tingut una 

activitat més lúdica que ha agafat per sorpresa als més petits. 

L’alumnat ha hagut de cercar, entre les instal·lacions, 10 figures 

d’animals de l’exposició que hi ha a Utxesa que l’Adrià ha amagat 

prèviament. S’ha aprofitat aquesta recerca per donar a conèixer 

característiques i anècdotes sobre ells tot fent més divertida i directa 

la intervenció dels nens i nenes que han passat una bona estona en 

un espai local ple d’història que està previst que s’obri de nou al 

públic en els propers caps de setmana, sempre que la situació 

sanitària ho permeti i es pugui garantir al màxim la seguretat. 
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SORTIDA DE NIT A L’ERMITA A VEURE LA ‘PLUJA DE PERSEIDS’ 
 

El dissabte 15 d'agost, des de  TDSNaTur, conjuntament amb 

les regidories de Cultura i la d'Esports s’ha organitzat la 

primera activitat postcovid que ha consistit a pujar al Tossal 

de Carrassumada per veure la denominada ‘pluja de 

Perseids’ o ‘Llàgrimes de Sant Llorenç’. 

Aquest magnífic esdeveniment és apreciable tots els anys per 

aquestes dates, des del 28 de juliol fins al 24 d'agost, però 

presenta el seu punt més àlgid entre l'11 i el 13 d'agost. 
 

Aquest fenomen es dóna pel fet que el cometa 109P-SWIFT-TUTTLE orbita al voltant del Sol i cada any passa 

vora la Terra. Aquest cometa descriu una trajectòria que fa la volta al Sol cada 135 anys, però cada any 

la Terra travessa la seva cua. En fer-

ho, les partícules de pols i sorra 

travessen l'atmosfera terrestre a 

una velocitat d’uns 59 km/s 

(212.400 km/h); a causa d'aquesta 

velocitat extrema, les minúscules 

partícules del cometa, la majoria de 

les quals no són més grans que un gra 

de sorra, poden produir unes 

impressionants traces de llum. 

És l'objecte extraterrestre que passa 

més a prop de la Terra, així doncs l'any 

1992 va ser l'últim periheli que vol dir 

va ser la vegada que més a prop de la 

Terra va passar i ja no tornarà a passar tan a prop fins al 2126. 

L'activitat s’ha iniciat amb una quedada i posterior caminada fins a l’Ermita. Allí, seguint els protocols de 

seguretat de mascareta, distància i gel hidroalcohòlic pel centenar 

de participants, els tècnics de TDSNaTur han fet cinc cèntims sobre 

la història d’aquest fenomen així com del cometa en si i una mica 

d'introducció als cometes tot demanant respecte pel nostre entorn. 

Finalitzada l'explicació, la comitiva s’ha desplaçat a l’esplanada on 

està ubicat el monument a ‘Mai Més’, ambientada amb fanalets que 

indicaven els punts d’observació on es podien col·locar els diferents 

grups. Un cop tots col·locats s’ha pogut gaudir d’un cel espectacular 

i de la ‘pluja de Perseids’, tot i no poder veure’n massa. Gràcies a la 

posició de la Terra i d'altres planetes, s’ha pogut visualitzar Júpiter i 

Saturn. Més tard, també es va fer visible Mart i algunes estrelles de 

la nostra galàxia importants com Altair, Artur, Vega o Deneb, molt 

llunyanes però que per la seva grandària són visibles des de la Terra. 
 

La proposta també ha tingut la presència de tres fotògrafs locals per 

ensenyar i donar un cop de mà a l’hora de fer fotografies nocturnes 

a tots aquells visitants que volguessin. Esperem que aquesta edició 

sigui la primera de moltes per gaudir dels ‘Perseids’. 

Un dels fotògrafs locals, en Josep Manel Prada, ha aconseguit captar uns perseids 

Fotografia amb un ‘Perseid’ d’en Fernando Curcó 

realitzada uns dies després d’aquesta sortida. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Velocitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Km/h
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CIGNE NEGRE, CIGNE BLANC A UTXESA... DE LA MÀ DE FRANCESC XAVIER MIARNAU 
 

 

Molts cops a la nostra vida diem d’alguna qüestió o fet que és lògic i 

utilitzem aquest concepte per a referir-nos a la seva coherència. Ara bé, 

de la mateixa manera que no és or tot el que brilla, tampoc és lògic tot el 

que ho sembla i no tots els cignes són blancs. Talment com el cas que ens 

ocupa, de la mà del nostre veí en Francesc Xavier Miarnau, l’aparició d’un 

cigne totalment negre a l’embassament d’Utxesa convivint amb un de 

blanc convida, almenys per una estona, a la reflexió inicial sobre la lògica 

o la coherència alhora que aporta una informació de ben segur que 

desconeguda per a la majoria dels nostres lectors. 

Entrellaçant l’albirament d’aquesta inusual au al nostre pantà amb la 

metàfora que es deriva del concepte ‘cigne negre’ dins la societat passant 

per l’actualitat en clau de pandèmia, en Francesc Xavier ens ha delectat 

amb un article d’opinió que es va publicar al diari Segre el passat dissabte 

22 d’agost i que reproduïm a continuació: 
  
 

VERSEMBLANT A la cançó de Basilio (1977): “Cisne 

cuello negro, cisne cuello blanco”, és la imatge 

sorprenent i curiosa que podem contemplar al pantà de la Vall de 

Secà de l’embassament d’Utxesa, terme de Torres de Segre. 

A l’embassament d’Utxesa fa un any podíem gaudir de la 

presència de més de 60 o 70 cignes blancs que s’acostaven a la 

presa de la Vall als qui els encantava ser fotografiats i que feien 

les delícies dels ciclistes i vianants que passejàvem pel camí verd. 

El seu volar sorollós, majestuós, d’un anar i venir del Segre o de 

l’Aiguabarreig començava o acabava en enlairaments o 

aterratges espectaculars. Parelles amb els 4 o 6 pollets grisos 

formaven part d’una estampa bucòlica i fotogràfica que en 

alguna ocasió hem contemplat bocabadats a centenars de kms 

als estanys i llacs anglesos, suïssos o alemanys on els cignes, 

considerats súper protegits, formen part patrimonial i que 

constitueixen un reclam turístic. A pocs quilòmetres de Lleida, a una hora de l’AVE de Barcelona i una mica 

més de Tarragona o Saragossa tenim, o millor dit, teniu una àrea d’esbarjo de natura de pícnic sota l’ombra 

d’un magnífic pinar del qual va ser Campament de la Fecsa, on es pot practicar pesca i observació ornitològica 

de total proximitat. Anar i tornar de Lleida, 30 kms, amb serveis informatius i formatius de fauna i flora d’uns 

secans en part transformats en recs pel bon fer i iniciativa dels pagesos de Torres, Aitona i Sarroca. 

Tornant a la presència del cigne negre (Cygnus atratus), el 1967 va ser descobert al continent Australià, per 

anar cap a Anglaterra, on la creença era que sol existien cignes blancs, que a més són propietat de la Casa 

Reial, fet que va causar un gran renou, ja que tots els coneguts eren blancs. 

L’aparició del cigne negre va motivar forta polèmica i debats fins i tot al Parlament. Avui són un atractiu 

diferencial en tots els estanys mundials. Com a curiositat, ja que el seu comportament és similar al dels blancs, 

els seus pollets són blancs els primers mesos, mentre que són grisos els dels blancs. 

El cigne negre d’Utxesa és de ploma i carn. Dic això perquè podríem interpretar-ho com el concepte introduït 

per Nicholas Taleb, economista i pensador libanès, que qualifica determinats desastres com a ‘cignes negres’.  
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Els condicionants o requeriments d’aquest qualificatiu: 

1. El succés o fet ha de ser atípic, pràcticament inimaginable o impensable. 

2. Que produeixi un gran impacte extern. 

3. Del qual i a posteriori se’n faci una predicció retrospectiva. Com a exemples i mereixedors d’aquest 

qualificatiu podríem citar els atemptats de les Torres Bessones i fins i tot l’explosió al seu país del port 

de Beirut. 

Immersos en la Covid, podríem incloure’l a la classificació del cigne negre: el coronavirus és una pandèmia 

atípica pels resultats, per la incertesa i sensació d’inseguretat que s’està portant. El seu impacte és i serà 

bestial, amb milers de morts, afectacions econòmiques i socials i, el més greu, psicològiques, que 

arrossegarem molts anys i patirà més d’una generació. Enmig de tot plegat, quan estem immersos amb el 

fang fins a les orelles, sonen veus que era previsible, el ‘ja ho sabíem, no ve de nou’. Bola de vidre o toro 

passat. 

Elisa García, col·laboradora de CFD, no està d’acord a qualificar la Covid com a signe negre. Afirma i té raó 

que no és la primera pandèmia, anteriorment hem patit la grip porcina, el Zika o l’Ebola, que demostren la 

feblesa mundial i per tant la falta de prevenció davant d’una de nova i la improvisació generalitzada. Per tant, 

ho desqualifica d’un fet estrany o utòpic, i que calia estar vigilant i preparats. Aquest argument tomba el 

qualificatiu de cigne negre. El que sí que s’ha d’admetre és que s’ha de reconèixer que no estem preparats i 

que no s’ha sospesat o valorat des d’un principi la gravetat i capacitat de propagació. El tercer condicionant 

desgraciadament sí que es compleix, en utilitzar arguments i excuses per disminuir l’alarmisme i no admetre 

responsabilitats i culpabilitat. En la societat del segle XXI i en el món polític és habitual escarriar les orelles, 

mirar cap enrere, com Mr. Bean, buscant el responsable o culpable que ens va precedir. En el món empresarial 

es demanen responsabilitats i s’actua, no hi caben tantes excuses. 

De totes maneres, el sol surt cada dia i és espectacle a l’embassament d’Utxesa, motiu d’esperança que tenim 

prop de casa, a Torres de Segre, Aitona i Sarroca. Des de la presa de la Vall de Secà mirant als canyissos de 

Llevant podem veure amb una mica de sort el majestuós i estarrufat cigne blanc acompanyat de la femella 

de cigne negre. Hi estan convidats, és una passada. De moment gaudiu de la fotografia que 

sortosament vaig poder fer d’un cigne de cos negre i un de cos blanc, cantaria Basilio. 
 

 

          Francesc Xavier Miarnau i Doménech 
(enginyer tècnic agrícola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

l que està clar és que la natura sempre ens ensenya i ens sorprèn. Nosaltres només cal que fem una 

cosa ben senzilla... respectar-la i així podrem aprendre d’ella i la podrem gaudir. 

Si ens proposem aprendre les lliçons de la lògica natural redissenyarem la nostra relació amb el medi i 

se’ns despertarà l’interès i la curiositat per la seva mecànica, sovint invisible per a l’ull humà.  

                                                                                                                                                                   - Joan Companys - 
 

 

E 

Fotografia realitzada per Francesc 

Xavier Miarnau on es pot observar 

l’exemplar negre protagonista 

d’aquest reportatge. Es tracta 

d’una femella acompanyada per 

un mascle blanc fotografiats a uns 

300 metres de distància a 

l’embassament d’Utxesa. 
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CONFIGURACIÓ DE LES SECCIONS DE FUTBOL SALA I FUTBOL CAMP 
 

En els pròxims dies arrencarà una nova temporada pel Club 

Esportiu Torres de Segre. Tal com s’anuncià en la darrera edició 

d’aquesta revista, aquest any com a gran novetat la secció de 

futbol sala i la de futbol camp compartiran colors i nom. 

Per una banda, el futbol sala torressenc estarà format per un 

total de 5 equips, el conjunt sènior i quatre equips de futbol sala 

base amb un total de més de 50 jugadors/es 

que, sens dubte,  faran vibrar amb el millor futbol sala. La 

persona escollida per encapçalar aquest nou projecte i nou 

coordinador de la secció serà en Shiddharta Polo, veí del 

municipi i actual jugador del Baró de Maials FS. Una aposta de la 

directiva que es va anunciar a través de les xarxes socials del 

Club amb la fotografia de rigor. 

La temporada està prevista que arrenqui a principis de setembre 

amb els corresponents entrenaments i la disputa de diferents 

amistosos per part de tots els equips, tant sènior com base. 

L'inici del campionat es preveu pel cap de setmana del 17 i 18 

d'octubre. 
 

Pel que fa a futbol camp, la temporada està prevista que s’iniciï en els pròxims dies. L’equip sènior de futbol 

11 acaba de configurar la seva plantilla per afrontar una nova temporada.  

Sense massa temps per perdre i pendents de la 

complicada situació sanitària que s’està vivint, 

a partir del dia 25 d'agost tindran lloc els 

primers entrenaments que es duran a terme 

lluny del terreny de joc torressenc, ja que com 

és sabut, aquest es troba en procés de millora 

amb la col·locació del nou sistema de reg que 

facilitarà un estalvi d'aigua i juntament amb 

l’anivellament del terreny de joc proporcionarà 

una gran millora pels jugadors de futbol 

torressencs i, en definitiva, tots els usuaris i usuàries que utilitzin aquesta instal·lació al llarg de l’any. 

A més dels entrenaments de pretemporada, el Club ha acabat d’aparaular 4 o 5 partits amistosos de 

preparació que es disputaran durant el mes de setembre. Uns encontres imprescindibles per agafar el ritme 

de competició necessari i poder arribar en les millors condicions a l’inici de la competició oficial el cap 

de setmana del 10 i 11 d'octubre. 

Esperem que aquest inici de la competició es pugui dur a terme sense cap complicació i que l'actual situació 

d’emergència sanitària s'acabi ben aviat.  

Des del Club Esportiu Torres de Segre es vol garantir que es compliran totes les mesures de sanitat 

corresponents (desinfecció i neteja, pressa de temperatura...) per garantir que tots els nostres jugadors i 

jugadores practiquin l’esport que tant els agrada amb les millors condicions. 

 

 

ES
PO

R
TS

 

Presentació d’en Shiddharta Polo com a nou 

coordinador del futbol sala torressenc, posant amb la 

samarreta arlequinada junt amb en Marcos Gramun, 

President del Club Esportiu Torres de Segre. 
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CONCURS NOCTURN DE PESCA A UTXESA 
 

Talment com en la resta de disciplines esportives, 

l’aparició sobtada de la Covid-19 va fer anul·lar també 

bona part dels concursos de pesca previstos de la 

temporada des de finals de març fins al passat dissabte 22 

d’agost, data escollida per a celebrar el concurs nocturn 

de pesca a l’embassament d’Utxesa. 

Una prova nocturna que s’ha dut a terme des de les 19 

hores de la tarda del dissabte 22 fins a les 9 hores del matí 

de diumenge 23 d’agost amb diversos canvis i mesures de 

seguretat que han introduït la Junta del Club Esportiu de 

Pesca de Torres de Segre per reduir al màxim possible el 

contagi de coronavirus d’entre els participants. En aquest 

sentit, els 12 pescadors separats per grups estables, han 

mantingut la distància de seguretat en tot moment, ja que 

s’ha deixat lliure un espigó enmig de cada lloc de pesca. 

Pel que fa als resultats, el guanyador en la categoria 

adulta ha estat l’Eduard Escolà amb una carpa de 3,080 quilograms de pes. En la infantil, en Pol Revés ha 

quedat primer amb un exemplar de 2,000 quilograms. 

Finalment, s’ha pogut realitzar un nou concurs de pesca després d’aquests darrers mesos d’incertesa i 

restriccions diverses. Una situació que, de moment, no sembla millorar, ans al contrari, però que esperem 

que permeti celebrar la resta de proves fixades en el calendari del Club.  

 

COMUNICAT DE LA SGEAF DE RECOMANACIONS EN L’ACTIVITAT ESPORTIVA 
 

 

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) comunica a les portes de l’inici de la 

temporada esportiva 2020/21 els següents aclariments i recomanacions per al conjunt del teixit esportiu 

català referents a les mesures de contenció per la Covid-19, d’entre les quals destaquem: 
 

 La prohibició de fer trobades i reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit 

públic, inclosa en la Resolució del Departament de Salut publicada al DOGC, no afecta l’activitat esportiva. 

Així, la realització de les activitats esportives i l’obertura al públic d’equipaments esportius ha de continuar 

regint-se per les normes i protocols establerts per a l’etapa de represa del Pla d'Acció pel Desconfinament 

Esportiu de Catalunya. 

 La SGEAF i la Secretaria de Salut Pública fan les següents recomanacions: 

a) Entrenaments: es recomana prioritzar aquelles dinàmiques individuals i de tecnificació que evitin al 

màxim, en la mesura del possible, el contacte físic entre esportistes i permetin el manteniment de la 

distància de seguretat. 

b) Calendaris de competició: es recomana flexibilitat i disposar de fórmules alternatives de competició 

davant l’elevada probabilitat que no es puguin complir els calendaris amb normalitat. 

c) Instal·lacions esportives: es recomana limitar al màxim la utilització de vestidors i dutxes, prioritzant, 

especialment per als casos de proximitat, que s’accedeixi a la instal·lació ja canviat/da des de casa i es 

realitzi també al domicili la dutxa i canvi de roba posteriors a la pràctica de l’activitat esportiva. 

d) Presència de públic a les instal·lacions esportives: es recomana que es limiti al màxim la presència 

d’espectadors en tota mena de competicions esportives, exceptuant l’acompanyament d’esportistes 

menors d’edat, els quals podran accedir-hi amb un adult. 
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL MES DE JULIOL  
 

 

El mes de juliol finalitzava amb notícies esperançadores, almenys al Segrià, una de les comarques més 

‘castigades’ per les restriccions fruit de l’increment de casos positius respecte a la resta al mateix temps que 

els repunts de contagis anaven a l’alça en altres comunitats autònomes com Aragó, Madrid o Andalusia. 
 

Agost s’ha iniciat amb la flexibilització d’algunes de les prohibicions, autoritzant als bars i restaurants a obrir 

més enllà de la mitjanit tot i mantenir el tancament de les discoteques. Un començament positiu, tot i que 

Sanitat ha registrat 3.092 nous positius per Covid-19 a Espanya. 

L’hostaleria, un sector ‘tocat’ encara un mes d’agost amb incertesa però amb una mica d’aire fresc tot i 

reclamar que els deixin utilitzar els espais interiors, mentre es van suspenent arreu diferents festes majors 

d’estiu i s’accentua una crisi econòmica històrica en els sectors lligats a la cultura i la música, entre altres. 
 

Mèxic esdevé el tercer país del món en víctimes mortals per coronavirus. D’altra banda, Bèlgica ha prohibit 

els viatges no essencials a les províncies de Lleida, Osca, Navarra, Aragó i Barcelona. Dos dies més tard, Suïssa 

també ha aplicat una quarantena als viatgers d’Espanya i Grècia demana una prova negativa de coronavirus 

als viatgers arribats de l’Estat i Alemanya obliga a fer-se PCR als turistes procedents de Catalunya. 
 

El nombre de positius segueix a la baixa a la Plana però l’índex de rebrot encara és alt. Govern i Consell 

Comarcal del Segrià signen un acord de subvenció de 4 milions d’euros per a botigues i serveis dels municipis 

confinats del Segrià. Brussel·les dóna llum verda al fons de rescat d’empreses estratègiques. 

Tot i la petició dels alcaldes afectats i el recurs d’Hostaleria, el 

Procicat manté el tancament interior de bars i restaurants a Lleida 

i el Baix Segre, una mesura que pot significar el tancament definitiu 

d’un 40% dels locals. Finalment, després de moltes reivindicacions, 

el dimarts 11 d’agost, el Procicat ha autoritzat l’obertura de 

l’interior de bars i restaurants de Lleida i el Baix Segre al 50% 

davant una situació força crítica pel sector.  
 

Euskadi reconeix una nova onada de coronavirus i França s’afegeix a la llista de països en desaconsellar viatjar 

a Aragó tal com ho van fer amb Catalunya, mentre que les hospitalitzacions per Covid-19 han baixat a Lleida 

a xifres de fa un mes. L’Arnau de Vilanova tanca la tercera planta per a pacients de coronavirus en baixar els 

ingressos diaris i Simón assegura que la situació a Catalunya ja està en una ‘fase de control’. Els repunts són 

notícia en altres comunitats autònomes estatals. 
 

L’endemà, Putin ha afirmat que Rússia disposa de la primera vacuna 

contra la Covid-19 i l’OMS mostra cautela al respecte. A la resta del 

continent europeu, experts alemanys veuen possible una vacuna per 

la tardor, Itàlia comunica que farà proves PCR en tornar d’Espanya 

per l’augment de casos importats entre turistes i l’OMS apel·la als 

més joves mentre la pandèmia assoleix els 20 milions de casos al món. 
 

El dijous 13 d’agost el Procicat elimina la restricció, als comerços i serveis dels set municipis afectats, del 50% 

d’aforament i el limita a 2,5 m² per persona. Una mesura favorable des del punt de vista dels comerciants 

que no aconsegueix aixecar el pessimisme d’un sector ferit. 

Dos dies després, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu, el Procicat es torna a pronunciar i aquest 

cop el comitè tècnic acorda prorrogar 15 dies les restriccions als municipis del Segrià i la Noguera, establint 

el 50% d’aforament en activitats culturals, esportives o de restauració.  

 

AC
TU

AL
IT

AT
 

 



 
 

 
9 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’AGOST – Setembre 2020 

Lleida segueix essent la regió més afectada de Catalunya malgrat la darrera davallada amb alguns brots no 

controlats en sis residències de la demarcació. Les dades a Catalunya empitjoren amb 1.075 nous casos 

confirmats i 28 defuncions mentre el Ministeri de Sanitat estableix 11 noves mesures per frenar la propagació 

de la Covid-19 a la resta de l’Estat d’entre les quals es prohibeix fumar al carrer quan no hi hagi distància 

mínima i decideix tancar l’oci nocturn. També es demana als consistoris que es cedeixin els romanents a canvi 

de retornar-los amb interessos a llarg termini, una proposta que comporta la negativa de molts ajuntaments. 

La demarcació de Lleida tanca el juliol amb 7.384 afectats per un ERTO, 20.000 menys que a l’abril i la xifra 

baixa del milió a l’Estat espanyol per primer cop. 
 

Els contagis pugen de nou a França i Regne Unit tot i que baixen les hospitalitzacions. Al món se supera els 

750.000 morts per coronavirus, més de la meitat a Amèrica. 
 

Tot i la tendència a l’alça dels darrers dies i el risc elevat de rebrot arreu del territori i del país, es detecta un 

augment de l’ocupació turística al Pirineu i a la Costa Daurada remuntant fins al 60%. A Euskadi s’anuncien 

restriccions davant el repunt de nous casos i Madrid farà un mostreig per veure l’estat immunològic dels 

alumnes a les escoles. Segueixen les cancel·lacions d’operadors turístics a Catalunya i Balears, anul·lant 

diferents vols i desaconsellant viatjar a Espanya. Un anunci que provoca un massiu retorn d’europeus als seus 

països per la por a una segona onada. 
 

La Noguera i el Jussà lideren el risc de rebrot a Catalunya, l’Alt Urgell, 

el Segrià i la Segarra les segueixen en el rànquing negatiu. El 

Departament de Salut inicia cribratges massius en diferents poblacions 

com Albesa, Balaguer, Reus o Alcarràs a causa de l’augment de casos 

positius en els darrers dies amb el propòsit de fer una radiografia de la 

població i trobar més positius asimptomàtics. 
 

El dilluns 17 d’agost es confirma que els casos globals sumen 21,2 milions i Espanya torna a entrar al top deu 

mundial. La vacunació massiva a Rússia contra la Covid-19 s’anuncia per aquí un mes. La farmacèutica 

Sinopharm assegura que la Xina tindrà la vacuna al desembre. 
 

Espanya es converteix en el país europeu amb més 

incidència després de registrar més de 5.000 nous casos i es 

comença a generar debat davant el risc de l’imminent inici 

del curs escolar mentre Educació i les comunitats treballen 

per un retorn ‘segur’ a les aules enmig d’una incertesa 

preocupant. Itàlia assegura que tancarà qualsevol escola en 

què aparegui un positiu i l’OMS adverteix que la tornada a 

l’escola només serà segura si la transmissió local del virus és 

baixa. Més de 40 escoles de Berlín registren casos de 

coronavirus en només dues setmanes de curs i es genera debat per la reobertura segura dels centres 

educatius a l’Estat demanant responsabilitat a la població en els pròxims quinze dies. 
 

El 22 agost la premsa local fa ressò de la construcció d’un nou edifici de tres plantes a l’Arnau de Vilanova 

amb 108 llits que inicialment atendrà pacients de Covid i, a posteriori, s’hi ubicaran les consultes externes. El 

mateix dia que Madrid recomana a la població a quedar-se a casa i un jutge anul·la la prohibició de fumar al 

carrer si no es manté la distància. 
 

Dos dies després, l’Urgell passa de risc moderat a ser la tercera amb pitjor índex del país coincidint amb un 

increment general de positius a l’Estat i a diferents països europeus i americans. El Govern francès alerta de 

l’avanç del coronavirus entre els joves i d’una ‘situació de risc’; Itàlia comença a provar la seva vacuna per la 

Covid-19 en 90 voluntaris. 
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Després d’una nova compareixença, el Govern 

estableix noves mesures prohibint les reunions 

socials de més de 10 persones per frenar 

l’augment de contagis i anunciant l’obligatorietat 

de mascaretes per als alumnes de més de 12 anys 

pel retorn a les aules, entre altres. 

Ponent triplica els contagis amb 165 nous 

positius i el perill de rebrot continua creixent a la 

resta de Catalunya.  
 

El 26 d’agost, el president espanyol ofereix a les comunitats aplicar un estat d’alarma limitat al seu territori 

si és necessari. A Catalunya, el conseller d’Educació Josep Bargalló exposa els principals punts sobre el 

protocol escolar de cara a l’inici del curs el pròxim 14 de setembre davant una evident preocupació general. 

L’endemà és l’Estat central el que dóna a conèixer les mesures de cara al retorn a les aules destacant, per 

sobre de tot, l’obligatorietat de portar mascareta a partir dels 6 anys i la distància d’1,5 metres. 

Després d’un inici de mes esperançador, s’afronta 

l’entrada al setembre amb unes dades preocupants 

que fan encendre el llum d’alerta de nou i més amb la 

represa de l’activitat pròpia d’aquest període.  

Els positius es disparen a les terres de Lleida amb 154 

nous contagis i el 72% de la població lleidatana es troba 

en zona de risc alt de rebrot que també va en augment 

a la resta del territori, arribant a nivells de juliol. 

El Ministeri de Sanitat autoritza el primer assaig d’una 

vacuna per la Covid-19 a Espanya. Es farà a 190 

persones i el dirigirà l’empresa farmacèutica Janssen. 
 

Tanquem doncs, un mes d’agost, amb una situació no desitjada per afrontar els mesos més preocupants 

coincidint amb el canvi d’estació i la reactivitat laboral.  

Al món es superen els més de 25 milions de contagis i vora els 850.000 morts. 
 

 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fonts: Departament de Salut i 

Ministerio de Sanidad Afectats Morts 

TORRES DE SEGRE 110 0 

LLEIDA 11.171 315 

CATALUNYA 131.070 13.021* 

ESPANYA 463.000 29.094 

MÓN 25.225.000 846.000 

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 
 

La pandèmia de la Covid-19 perdura entre nosaltres. El mes passat havíem de lamentar una situació agreujada 

a Torres de Segre, compartida amb els municipis veïns del Segrià, i afortunadament, ha millorat notablement 

a mesura que ha avançat l’agost. No obstant, per arribar a aquest punt, la població ha hagut de realitzar un 

altre esforç afegit i, novament, ha calgut respectar mesures i recomanacions més restrictives.  

La restauració i el comerç local han estat les activitats econòmiques més castigades per la normativa i han 

vist com augmentaven les pèrdues a causa de la crisi sanitària. En aquest sentit però, el Departament 

d’Empresa i Coneixement destinarà una subvenció de 4 milions d’euros provinents del Fons de Contingència 

que té el principal objectiu de donar suport a les empreses, entitats i ajuntaments del Baix Segre.  

La campanya de la fruita i les trobades nombroses en l’àmbit privat eren considerades les dues principals 

causes del rebrot de coronavirus a Ponent, i el fet que la primera arriba a la seva fi i la segona sembla més 

controlada, ha propiciat una millora de la situació. 
 

A Torres de Segre hem afrontat un agost 

que començava amb 90 persones positives 

-acumulades des de l’inici de l’estat 

d’alarma- i l’hem acabat en 110. Això 

suposa una suma de 20 casos confirmats 

durant tot el mes, fet que referma una 

tendència a la baixa si comparem amb 

l’anterior: al juliol es van registrar 70 nous 

positius. Com és habitual però, la majoria 

de contagis són lleus o asimptomàtics, i un 

cop més, la millor notícia és que no s’ha 

comptabilitzat cap víctima mortal. 

Segons el Departament de Salut, les persones sospitoses de contagi també s’han incrementat al municipi i 

han passat de 229 a 309 en acabar el mes. Pel que fa a la taxa local estandarditzada -positius per cada 10.000 

habitants- ha ascendit però de manera molt més tímida en aquesta ocasió, passant dels 443 punts als 483. 

La xifra segueix per sobre del valor de la comarca del Segrià (346) però altra vegada per davall de municipis 

com Aitona, Alcarràs i Soses. 
 

En aquestes darreres setmanes, s’han reiterat les actuacions de neteja i desinfecció dels espais públics per 

part de la brigada municipal, la feina 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 també, el rastreig de 

contactes positius i seguiment del confinament a càrrec de treballadors municipals. Totes aquestes accions, 

i d’altres coordinades des del consistori, segueixen vigents amb la voluntat de minimitzar el nombre de 

contagis de Covid-19 a Torres de Segre. 
 

Pel que fa als actes locals, l’agost ha permès poder celebrar finalment les posposades Primeres Comunions -

encara que per ara fossin dues-, una sessió de cinema a la fresca al pati de l’Escola i una sortida nocturna al 

turó de Carraassumada per a contemplar la pluja de perseids.  

Activitats habituals d’aquest període com el descens pel riu Segre finalment no s’han pogut portar a terme, i 

altres noves previstes com un espectacle de màgia i humor s’han vist posposades a causa de les últimes 

modificacions en la normativa catalana.  

És cert que continua aquesta anormalitat a l’hora de poder tirar endavant tot allò previst al calendari, però 

una vegada més, el poble segueix mantenint la motivació i l’esperança per a recuperar tot el temps perdut. 

Segur que quan arribi l’ocasió, ho gaudirem amb el doble d’alegria. 
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QUART REPARTIMENT DE LOTS DE PREVENCIÓ A LA POBLACIÓ         - 20 i 21 d’agost - 
 

En els penúltims dijous i divendres del mes s’ha realitzat 

un nou repartiment de mascaretes quirúrgiques i gels 

hidroalcohòlics per part de l’Ajuntament. Aquest 

repartiment ha arribat a 1.150 persones de Torres de 

Segre, una xifra rècord des que es porta a terme aquesta 

acció a la vila.  

Aquesta distribució de lots de prevenció segueix 

mantenint la voluntat que els veïns i les veïnes del poble 

puguin seguir utilitzant aquests elements bàsics i tinguin 

una millor protecció davant de possibles situacions de 

contagi de la Covid-19. 

  

 SESSIÓ DE CINEMA A LA FRESCA    - dissabte 22 d’agost - 
 

Una bona manera de fer passar la calor i l’estrès post 

confinament, és organitzar activitats lúdiques a l’aire lliure. 

Davant la voluntat de l’Ajuntament de donar als nostres 

vilatans i vilatanes la sensació d’una aparent normalitat, s’ha 

posat mans a l’obra per tal de proposar activitats amb les 

quals en pogués gaudir tothom.  

A tal efecte, dissabte dia 22 d’agost al pati de l’Escola 

Carrassumada, s’hi ha instal·lat una torre gegant inflable 

amb una pantalla de sis metres d’amplada. La pel·lícula 

Jurassic World, El Regne caigut, ha fet que el centenar de 

persones que han acudit a aquesta sessió nocturna s’ho passessin d’allò més bé. L’empresa Circuit Urgellenc, 

especialitzada des de fa molts anys en la reproducció de pel·lícules, ha estat l’encarregada de portar tota la 

infraestructura necessària i de donar una molt bona qualitat tant de so com també d’imatge. 

Cal remarcar que, en tot moment, s’han respectat les mesures sanitàries requerides i els assistents han pogut 

passar la vetllada amb els membres del grup estable amb els que s’havien apuntat prèviament. Hi va haver 

un total de 17 grups. L´èxit d’aquesta iniciativa de ben segur farà pensar en possibles noves edicions. 
 

 

 

 

 

LA TASCA DEL GRUP DE RESCAT A L’AGOST 
 

Durant aquest mes d’agost, el grup de rescat ha hagut d’intervenir en dues ocasions: 

✓ Per una banda, un gos ha estat rescatat de la sèquia per membres de la brigada 

i ha estat traslladat a  les dependències municipals habilitades a tal efecte. Com 

que l’animal mostrava símptomes d’agressivitat, no se li ha pogut passar el 

lector de xips, deixant-lo tranquil·litzar un temps fins a intentar-ho de nou al 

cap d’un dia. El gos continuava mostrant una actitud ferotge. Davant d’aquesta 

situació s’ha decidit traslladar-lo en una gàbia grossa a la gossera d’Alcanó on 

allí sí que s’ha aconseguit passar-li el lector i trobar al propietari. Aquest, era 

un veí de Lleida que té família a Utxesa i que, prèviament, ja havia fet la 

denúncia de la pèrdua. Des de l’organisme que controla la base de dades dels 

xips animals se li ha trucat i d’aquesta manera se li ha fet l’entrega del gos que 

feia uns vint dies que estava perdut i anava coix d’una pota, ja que s’havia escapat tot just operat. 
 

Les regidores Pepita Ruestes i Mihaela Balcanu repartint el 
material als baixos de l’Ajuntament. 
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✓ El segon cas s’ha donat un dissabte a la nit quan s’ha rebut l’avís des d’Utxesa 

que un gos jove rondava per la partida. Davant la impossibilitat del grup per 

anar a recollir-lo, les persones que l’han agafat se n’han fet càrrec també de 

portar-lo al veterinari i com que portava xip es s’ha trobat, ràpidament, al 

propietari.  Curiosament aquest animal s’ha tornat a escapar el següent cap de 

setmana fent cap al mateix lloc. Pel que sembla anava de cel i buscava a la seva 

novia. Un cop alertat al grup de rescat un altre cop, s’han anat a recollir i ha 

estat allotjat a les dependències municipals fins avisar un altre cop al seu 

propietari que l’ha vingut a recollir i ha assegurat que refermaria el tancat de la 

seva finca perquè això no tornés a passar. 
 

En cas de veure algun animal abandonat o perdut podeu contactar:     
 

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

 

 

EL CASAL D’ESTIU POSA PUNT FINAL  
 

Amb la fi del mes d’agost, també s’acomiada l’estimat Casal d’Estiu. Un espai de lleure i d’aprenentatge que, 

un any més, ha estat la casa de molts nens i nenes durant el seu període de vacances d’estiu. 

Marcat per les mesures de precaució per combatre la Covid-19, aquest darrer mes de Casal, els infants han 

treballat els experiments amb activitats vivencials i molt divertides. També han après sobre els sentits a 

través de la cuina tot fent ‘slime’ i una gimcana. 

Les dues darreres setmanes han estat centrades a conèixer 

i parlar de la natura i de la importància del reciclatge tot 

fent diferents tallers de manualitats i sortides amb bicicleta 

pel nostre estimat i privilegiat entorn. Però sens dubte, una 

de les propostes més divertides pels nens i nenes han estat 

les sortides i els banys al riu, un espai natural de la nostra 

vila que els més petits han pogut conèixer de primera mà 

amb la premissa de respectar-lo sempre per gaudir d’ell. 

Els últims dies de Casal han estat prou intensos. Per una 

banda, s’ha visitat el Museu de l’Evolució ubicat a l’edifici 

del Molí i també han pogut gaudir d’allò més de la visita 

dels agents Rurals que han explicat 

quina és la seva important feina en la 

cura del Medi Ambient, han ensenyat 

el funcionament del seu dron 

destinat a la vigilància aèria i han 

alliberat 3 exemplars de xoriguers 

que s’havien recuperat al Centre de 

Recuperació de Fauna de Vallcalent.  

La gran festa de cloenda l’últim dia, ha posat punt final a un 

Casal d’Estiu que serà recordat, inevitablement, per la 

situació sanitària actual però també, per sort, pels bons 

moments que han pogut compartir els alumnes amb 

l’excel·lent grup de monitors i monitores.  

Fins a l’any vinent! 
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PETIT INCENDI AL COSTAT DEL CANAL SENSE CONSEQÜÈNCIES GREUS 
 

Eren aproximadament les 11 del matí del dissabte 8 

d’agost quan en Sergi Florensa ha donat l’avís a 

altres pagesos i a membres de l’Ajuntament que 

havia un incendi al marge esquerre de la banqueta 

del canal, a l’alçada del pont de Solibernat. Mentre 

des del Consistori es trucava al 112 i es parlava amb 

els Bombers i els Agents Rurals, l’Arnal Florensa 

amb el tractor i la seva atomitzadora plena, 

juntament amb el seu fill Pau i el regidor Josep 

Maria Badia han començat a remullar la zona, en 

primer lloc per la finca del Jordi Ruestes per tal que 

el foc no es propagués als seus arbres fruiters. 

Quan ha arribat una dotació de bombers, acompanyada per membres de l’Ajuntament, els aproximadament 

200 metres de vegetació variada i matolls, estaven pràcticament apagats. Tot i això, els efectius han acabat 

de remullar la zona per tal d’evitar nous repunts. 

Tot seguit ha acudit a l’indret un membre dels Agents Rurals que ha començat a cercar la possible causa de 

l’incendi. Pel que sembla un ‘xoriguer’ s’ha calcinat en posar-se a sobre d’un dels cables de llum en una torre 

d’Endesa. Les espurnes i el cos sense vida de l’au al caure sobre la vegetació seca ha propiciat l’incendi.  

L’agent ha aixecat acta per tal de donar la informació corresponent a la companyia elèctrica i mirar 

d’aconseguir que aquesta recobreixi el cablejat elèctric a fi d’evitar futurs riscos. 
 
 

MINUT DE SILENCI EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DE LA COVID  
 

Com cada darrer divendres de mes, des de l’Ajuntament de Torres de Segre s’ha fet un minut de silenci en 

record de les víctimes de violència de gènere i de la Covid-19. 

Aquest, és part del Manifest que ha llegit la Regidora de Polítiques d’Igualtat, Mihaela Balcanu, als baixos de 

l’Ajuntament el passat divendres 28 d’agost. 
 

“Ja són 29 les víctimes de violència de gènere per part de les 

seves parelles o exparelles a l’Estat espanyol. 

Només en 6 casos existien denúncies prèvies contra els agressors 

i en un cas hi havia mesures de protecció vigent. 21 de les dones 

convivia amb el presumpte assassí. 

Per comunitats, Catalunya i Andalusia encapçalen el llistat amb 

6 víctimes cada una, seguides per la Comunitat Valenciana i 

Castella La Manxa amb tres. 

Des de l’any 2003, ja són 1.061 les víctimes de gènere des que es 

va començar a comptabilitzar la violència masclista.  

La Covid-19 ja s’ha saldat amb més de 463.000 contagis 

diagnosticats, i més de 29.000 morts en tot l’Estat espanyol fins 

al 26 d’agost. A Catalunya els infectats són 131.000 i 13.000 han 

estat les víctimes (incloses les morts de les funeràries). Arreu del 

món i fins avui hi ha hagut: més de 25 milions d’infectats i 

gairebé 850.000 pèrdues. Anem doncs ara a fer un minut de 

silenci en record a totes les víctimes.” 

 

Línia d’atenció violència de gènere 

900 900 120  /  900900120@gencat.cat / 016 

 

Fotografies de Pau Florensa on s’aprecia l’abast de l’incendi. 

“Defensa la teva vida, lluita per la teva independència, busca la teva felicitat i aprèn a estimar-te.” 

mailto:900900120@gencat.cat
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L’AGOST FINALITZA AMB UNA BAIXADA CONSIDERABLE DE TEMPERATURA 
 

Després d’un inici d’agost calorós amb 37,8 °C, tal com correspon habitualment aquest mes d’estiu, hem vist 

com es tancava el conjunt d’aquests 31 dies amb una baixada de la temperatura prou considerable.  

Si comparem les dades registrades el primer dia de mes amb les del darrer, hom pot veure una diferència a 

la baixa de 10,9 graus de temperatura màxima. 

Un agost constant durant la resta de jornades que ha estat sec en general pel que fa a pluja caiguda, tret dels 

16,9 mm acumulats en uns minuts que ens ha deixat el pas d’una tempesta, el passat dia 28 del mateix mes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TORRES DE SEGRE ES MULLA PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE AMB UNA EXCEL·LENT APORTACIÓ 
 

Amb la fi del mes d’agost, ha finalitzat també el repte de 

recaptació de fons per una nova edició del ‘Mulla’t per 

l’esclerosi múltiple’ impulsat des de Torres de Segre a 

través de la botiga virtual creada per l’ocasió. 

Un cop més, la solidaritat del nostre veïnat ha estat present 

per aquesta causa. Tot i no poder-se celebrar l’acte en si a 

les piscines municipal a causa de l’afectació de la pandèmia 

de la Covid-19, s’ha aconseguit superar el repte inicial 

proposat de 1.000 euros de recollida de fons solidaris 

arribant a la xifra final de 1.100 euros recollits, entre 

material i merchandising venut, donacions particulars i 

l’aportació de 300 euros de l’Ajuntament de la vila.  

Una quantitat ingressada a la Fundació Esclerosi Múltiple que, sense cap mena de dubte, servirà per continuar 

treballant en l’estudi d’aquesta malaltia crònica i, de moment, sense cura del sistema nerviós centra l. 

L’esclerosi múltiple és una de les malalties neurològiques més comunes entre les persones joves d’entre 20 i 

40 anys i la segona causa de discapacitat en els països desenvolupats. 

Des d’aquest espai volem agrair la participació solidària de la ciutadania en aquesta causa alhora que donar 

l’escalf necessari i tot el suport a les persones que la pateixen.  

L’any vinent, si la situació sanitària ho permet, Torres de Segre esdevindrà la seu central del ‘Mulla’t’ amb la 

celebració de la vint-i-vuitena edició d’aquesta iniciativa. 

TEMPERATURES MÀXIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA AGOST 2020  
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGRE- 

 

Dia T. Màx. Precipitació Dia T. Màx. Precipitació Dia T. Màx. Precipitació 

01/08/20 37,8 °C 0 mm 12/08/20 34,1 °C 0.1 mm 23/08/20 32,4 °C 0 mm 

02/08/20 34,9 °C 0 mm 13/08/20 33,6 °C 0 mm 24/08/20 32,2 °C 0 mm 

03/08/20 31,9 °C 0 mm 14/08/20 33,8 °C 0 mm 25/08/20 36,8 °C 0 mm 

04/08/20 31,2 °C 0 mm 15/08/20 34,2 °C 0 mm 26/08/20 37,0 °C 0 mm 

05/08/20 32,8 °C 0 mm 16/08/20 31,3 °C 0 mm 27/08/20 36,1 °C 0 mm 

06/08/20 36,8 °C 0 mm 17/08/20 32,2 °C 0 mm 28/08/20 33,1 °C 16.9 mm 

07/08/20 37,6 °C 0 mm 18/08/20 30,3 °C 0 mm 29/08/20 26,3 °C 0 mm 

08/08/20 39,2 °C 0 mm 19/08/20 36,7 °C 0 mm 30/08/20 25,9 °C 0 mm 

09/08/20 37,6 °C 0 mm 20/08/20 36,0 °C 0 mm 31/08/20 26,9 °C 0 mm 

10/08/20 31,4 °C 0.7 mm 21/08/20 36,9 °C 0 mm  
Font: Meteocat.cat 11/08/20 33,1 °C 0.3 mm 22/08/20 35,2 °C 0 mm 

Temperatura màxima mitjana (mes): 33,7 °C                Total precipitació acumulada (mes): 18 mm 

1.100 € 

https://www.fem.es/11-000-persones-tenen-em-a-catalunya/
https://www.fem.es/11-000-persones-tenen-em-a-catalunya/
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er a l’alumnat d’educació infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el 

curs escolar 2020-2021 començarà el dia 14 de setembre i acabarà el 22 de juny. Un curs que 

tindrà 176 dies lectius, els mateixos que el 2019/20. 

El curs que s’iniciarà al setembre serà absolutament diferent dels que hem tingut i dels que tindrem. A hores 

d’ara no podem precisar quin serà l’escenari educatiu en el que ens podem trobar, en funció  de la situació 

sanitària, però el més probable és que es combini un curs presencial dins la “nova normalitat” amb alguns 

períodes o territoris amb educació online. 

Tot plegat una situació que preocupa a tots els membres que conformen la comunitat educativa, des dels 

claustres de professors fins a les famílies tot passant pels mateixos alumnes que necessiten poden continuar 

la seva educació i interacció social al més aviat possible. És per aquest motiu, a les portes d’encetar un nou 

període escolar ‘diferent i desconegut’, que hem volgut donar veu a una representació local de la nostra 

comunitat educativa que es concentra bàsicament a la Llar d’Infants, l’Escola Carrassumada i l’INS d’Alcarràs. 
 

 
La Llar d’Infants Carrassumada té matriculats 18 infants de cara al pròxim curs escolar distribuïts en dues 

aules: 11 nens i nenes a l’aula de 2 anys i 7 a la d’un any. De moment, no hi haurà classe de nadons. 
 

 

 

 
 

 
 

 

Com preparen les mestres un curs que serà molt diferent de 

qualsevol altre? “Aquest curs l’estem preparant tenint en compte 

tots els escenaris possibles que ens puguem trobar, des de poder-lo 

realitzar totalment presencial fins que s’hagi de tancar algun grup o tota 

l’escola. Hem pensat què faríem en cada cas i de quina manera fer-ho 

per estar a prop de les famílies i dels infants. Des del Departament han 

arribat mesures que hem de tenir presents i hem anat adaptant-les a la 

nostra realitat per intentar que el curs es pugui dur a terme amb la 

màxima normalitat possible. Es presenta un curs amb moltes inquietuds 

i incerteses les quals ens anirem trobant i entre tots i totes haurem de 

fer-ne front.” 
 

 

 

 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? Creus que caldrà aturar les classes 

en algun moment del curs? “És difícil saber les mesures que caldria establir als centres i més en la nostra 

franja d’edat (0-3) ja que els infants d’aquestes edats, necessiten experimentar i es mouen majoritàriament 

per terra, es posen les mans i joguines a la boca, necessiten també el contacte físic amb els companys/es i 

amb els adults... Llavors crec que les mesures, entre d’altres, han de ser molta higiene de mans, de les 

superfícies i dels materials que hi ha dins l’escola. La Covid-19 té uns símptomes molt comuns i els infants 

sovint estan refredats, aturar les classes dependrà de com vagin evolucionant els contagis durant el curs, no 

només dels nens i nenes, sinó també de la societat en general.  

Espero que no calgui arribar al punt de tancar la Llar perquè els infants necessiten relacionar-se, jugar, 

divertir-se, experimentar, aprendre ... Però, també crec que ha de prevaldre la salut i, si cal, s’haurà d’aturar.” 

P 

 Alba Aguilà i Florensa (31 anys)   

Llar d’Infants Carrassumada 

Mestra 

Llar d’Infants 
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Quina serà la implicació de l’AMPA en un curs que es preveu molt 

diferent de qualsevol altre? “És difícil preveure com anirà aquest curs 

tan excepcional, el que sí que tenim clar com a AMPA és continuar amb 

les funcions que ens són pròpies. Bàsicament col·laborar en les activitats 

que ens proposi l'equip docent, canalitzar propostes que les famílies ens 

puguin fer arribar i proposar-ne de pròpies. Com sempre hi ha disposició 

plena en ajudar en tot allò que se'ns demani i encara més de cara al curs 

que se'ns presenta. Normalment l'AMPA de l'Escola Bressol es renova 

cada any, però donat que el curs passat no vam poder fer les tasques 

que ens solen correspondre i tampoc engegar noves idees que teníem al 

cap, ens oferim tant la Tresa, la Mònica com jo mateixa a seguir un curs 

més a la junta, sempre que els pares i mares hi estiguin d'acord i, en tot cas, afegint algun membre més.” 
 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? Creus que caldrà aturar les classes 

en algun moment del curs? “Crec que a l'Escola Bressol és complicat establir gaires mesures. Està bé que 

els grups siguin reduïts i que entre ells es puguin tocar i jugar, ho necessiten! Simplement sentit comú, no 

hauríem d'exigir al professorat que cada cop que un/a nadó toqui alguna cosa s'hagin de rentar les mans, no 

farien res més i espero que facin moltes altres coses, jo vull que la professora de la meva filla pugui abraçar-

la. Les classes, penso, s'aturaran en algun moment, tots sabem que entre els 0 i 3 anys la ‘congestió nassal’ 

els dura tot l'hivern i, més enllà, les febres sense motiu aparent són dia si, dia també. Així que sí, és molt 

probable que ens tanquin o confinin més d'un cop. Ens tocarà acatar les regles d'aquest joc tant estrany.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Com serà l’acompanyament dels pares i mares en un curs que es 

preveu molt diferent de qualsevol altre? “Estem vivint moments 

d’incertesa, sembla que s’estan incrementant el nombre de contagis i 

que no se sap encara com afectarà la tornada a l’escola. 

L’acompanyament entenem que serà similar als cursos anteriors, 

intentant evitar les aglomeracions i trobades exteriors amb altres pares 

i familiars. Implantar torns de sortida i d’entrada seria una bona opció. 

Per altra banda, caldria tenir molta cura dels menuts i, al primer 

símptoma de malaltia, aïllar al nen/a amb els pares fins a tenir els 

resultats, pel bé del nen/a i, sobretot, pel bé comú de la Llar, tot i suposar 

un gran esforç per la família.”  
 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? Creus que caldrà aturar les classes 

en algun moment del curs? “Crec que serà un gran treball en equip (famílies, alumnes, professorat, 

Consell...). Per a tenir un retorn segur, caldria mirar de fer grups i procurar que no estiguin massa en contacte. 

Amb els més menuts és molt complicat poder fer entendre les distàncies de seguretat o l’ús de la mascareta. 

El fet de fer agrupacions separades faria que si hi hagués un positiu, aquest ho transmetria a menys persones 

i obligaria a posar en quarantena un menor nombre. Tal com he dit, considero molt necessària la solidaritat 

i la implicació de les famílies i professorat. Només podrem superar-ho amb l’esforç personal de tothom. I per 

això és molt important respectar les premisses bàsiques de distància, mascareta i neteja de mans esperant 

que no calgui aturar el curs en cap moment, serà senyal que les coses s’estan fent bé.” 

La veu de la nostra comunitat educativa 
 

Maria Tost i Alcázar  (39 anys)  
Presidenta AMPA i mare 

Llar d’Infants 

Jordi Masip i Escolà  (37 anys)  
Representant pares i mares 

Consell Escolar Llar d’Infants 

Llar d’Infants Carrassumada 
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L’Escola Carrassumada és un centre públic d’educació infantil i primària d’una sola línia educativa que acollirà 

un total de 143 alumnes inscrits de cara al curs 2020 – 2021. Amb una mitjana aproximada de 17 alumnes 

per aula i curs, el nostre centre escolar presenta, en aquest sentit, una situació favorable pel que fa a les 

recomanacions del Departament d’Educació de la ràtio per aula màxima com una de les mesures de seguretat 

fixades dins les darreres instruccions facilitades per aquest curs. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Com prepara l’Equip Directiu un curs que serà molt diferent de 

qualsevol altre? 
 

“El més complicat de la preparació del curs és la incertesa, el no saber 

quines circumstàncies ens tocarà viure. Hem elaborat un Pla 

d'Organització per al curs vinent, al juliol vam fer un document 

provisional i els primers dies de setembre s'han de fer les modificacions 

que calgui i redactar el document definitiu, que estarà penjat a la web de 

l'Escola Carrassumada, a l'abast de tothom. 

En aquest pla hem tingut en compte tots els escenaris possibles: 

assistència a l'escola, treball telemàtic o confinament d'algun grup 

concret, com cal fer la neteja dels espais i materials, com hem de fer les 

entrades i sortides del centre per evitar aglomeracions, organització del 

pati a l'hora d'esbarjo, del menjador, de les activitats extraescolars, què 

fer en cas de detectar algun cas de Covid-19 al centre. S'han organitzat les activitats de forma que no es 

barregin alumnes de diferents grups i hem intentat que a cada grup estable hi participin el menor nombre de 

mestres que sigui necessari per poder treballar tots els continguts. 

Intentarem que sigui un curs el més "normal" possible, tenint en compte que el més important per a nosaltres 

és la salut i el benestar del nostre alumnat i de tota la comunitat educativa.” 
 

 

 

 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? Creus que caldrà aturar les classes 

en algun moment del curs? 

“Les mesures generals que es recomanen de rentat de mans, d’ús de mascareta i distància s'haurien de 

respectar sempre. En el cas de l'escola, mantenir la distància entre els alumnes és el més complicat, però sí 

que insistirem en la neteja i desinfecció de mans i de tot el material que s'hagi de compartir, com per exemple 

ordinadors, material d'educació física, etc. 

El que farem és dur a terme les activitats amb grups estables, no barrejar alumnes de diferents grups, evitar 

aglomeracions d'alumnes a les entrades i sortides, disminuir els desplaçaments dins del centre i moviment 

de gent als passadissos i l’ús de material individual.  

Pel que fa a les reunions, es reduiran les  presencials i es faran telemàticament sempre que sigui possible. 

És molt difícil de saber què passarà, però l’aturada de les classes en algun moment del curs és una possibilitat 

que no es pot descartar. El que m'agradaria que quedés clar és que en tot cas s'aturaran les classes 

presencials però que continuarem treballant de forma telemàtica i mantindrem el contacte amb tots els 

alumnes i famílies.” 
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Escola Carrassumada 

Alícia Roca i Ramírez  (53 anys)   
Directora 

Escola Carrassumada 



 
 

 
19 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’AGOST – Setembre 2020 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Com preparen els i les mestres un curs que serà molt diferent de 

qualsevol altre? “Preparem un nou curs amb noves expectatives, noves 

formes de treball, fem reunions docents per videoconferència i formació 

continuada per poder facilitar als alumnes un ensenyament-aprenentatge 

a distància. L’Iniciarem amb incerteses i amb una normativa canviant,  per 

això cal unitat entre l’equip docent i la comunitat educativa (mares, pares, 

mestres i administracions), per superar tots els reptes que durant el curs 

se’ns pugui plantejar. El més important és que tots estiguem oberts als 

canvis i unim esforços per aconseguir el nostre objectiu comú, donar 

continuïtat a la qualitat educativa i preparar les futures generacions.” 
 

 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? 

Creus que caldrà aturar les classes en algun moment del curs? 

“Caldrà estar atents a la normativa que ens vagi indicant el Departament d’Educació coordinat amb el 

Departament de Salut. De totes maneres, considero necessàries mesures com: l’ús de mascaretes, mantenir 

una bona higiene, les desinfeccions dels espais i, en la mesura del possible,  mantenir grups estables per tal 

de controlar millor els possibles contagis. Tant de bo no fos necessari aturar les classes en algun moment, 

però veient l’evolució de la pandèmia a nivell global i les eines actuals de prevenció i tractament, és molt 

probable que algun grup s’hagi de confinar alguns dies. Per quan arribi aquest moment, cal que docents, 

famílies i alumnes estiguin preparats per donar resposta a la nova realitat puntual. Ànims a tots, no podem 

perdre la il·lusió de continuar aprenent i d’acompanyar als alumnes i fills/es en aquest procés educatiu!” 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Quina serà la implicació de l’AMPA en un curs que es preveu molt 

diferent de qualsevol altre? “Personalment crec que la implicació que 

podem tenir des de l’AMPA és la d’intentar ajudar en tot el possible a 

l’equip de professors/es en totes les seves mancances o necessitats, ja 

que seran els que realment hauran de canviar molts dels hàbits en el dia 

a dia. A part d’això, com a AMPA ens haurem d’informar de tot el 

relacionat amb el menjador escolar perquè a hores d’ara, encara no 

sabem si el podrem obrir a l’alumnat, així com les acollides pertinents.” 
 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? 

Creus que caldrà aturar les classes en algun moment del curs? 

“Com que els membres de l’AMPA no ens hem pogut reunir des de 

l’aturada i tampoc ho hem pogut fer amb la directora de l’Escola, crec que 

les mesures a tenir més en compte seran la neteja més acurada del centre i ajudar als nens a augmentar la 

seva higiene diària facilitant més gels, mascaretes... No obstant, esperem que aviat se’ns comuniqui les 

mesures a adoptar per millorar i reduir riscos de contagis entre alumnes i claustre de professors amb la resta 

de membres de les famílies. Tal com van sortint positius i molts sense símptomes, considero que, segurament 

durant el curs, s’haurà de tancar el centre en algun període de temps o alguna classe, ja que és fàcil que pugui 

sortir algun positiu. Estem davant una situació variant segons els contagis que s’han anat comunicant, un fet 

que fa que el futur immediat de l’Escola sigui, a dia d’avui, una veritable incògnita quant al funcionament.” 

La veu de la nostra comunitat educativa 
 

Neus Llobet i Closa  (40 anys)   
Mestra 

Escola Carrassumada 

Álvaro Boqué i Miarnau  (48 anys)   
President AMPA 

Escola Carrassumada 

Escola Carrassumada 
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Com serà l’acompanyament dels pares i mares en un curs que es 

preveu molt diferent de qualsevol altre? “Crec que l’acompanyament 

serà força dur... Per part dels pares estem acostumats que si tenim un 

problema, dubte o qualsevol cosa, sempre podíem entrar a l’Escola i parlar 

directament amb la Direcció o el/la professor/a corresponent. Ara crec 

que això serà una mica més difícil... entenc que amb cita prèvia...  

Els nens i nenes que penso que notaran més aquesta situació seran els de 

P3 que s’han d’acompanyar fins a la porta i amb les mesures per la Covid-

19, segurament haurà de fer diferent. Serà, de ben segur, un curs estrany”. 
 

 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? 

Creus que caldrà aturar les classes en algun moment del curs? 

“Les mesures que s’hauran de seguir a l’Escola seran les de mantenir una 

mica la distància, sobretot disposar de gel hidroalcohòlic a totes les classes, a les zones d’esbarjo, passadissos, 

menjador... en definitiva que els nens i nenes el puguin tenir a l’abast per usar-lo amb freqüència. També 

considero que hi hauria d’haver més mestres per poder fer desdoblaments a les aules o separar alumnat 

durant el pati així com al menjador escolar crec que hi hauria d’haver més monitores per controlar més als 

nens i nenes davant aquesta situació. Crec també que amb el tema mascaretes, l’alumnat les hauria de portar, 

ja que estan acostumats a dur-les, almenys els meus. A casa no sortim al carrer sense mascareta. El problema 

el veig amb els infants més petits que no entenen aquesta nova situació i no podran compartir les coses amb 

els seus companys i companyes. Molt em temo que en algun moment del curs escolar haurem d’aturar les 

classes perquè som bastants nens al centre i, bona part, fem activitats extraescolars fora del poble i ens 

relacionem amb gent diferent... A més, la gent no està prou conscienciada del que està passant tot i que cal 

continuar endavant i poder començar a fer una vida una mica més normal”. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Com serà l’acompanyament dels pares i mares en un curs que es 

preveu molt diferent de qualsevol altre? “Aquest curs serà molt 

complicat i encara més per les famílies en què tant la mare com el pare 

treballen fora de casa. Opino que perquè els nostres fills puguin assolir els 

coneixements necessaris caldrà tindre una comunicació constant amb el 

professorat, sinó a diari, almenys cada tres dies i, sobretot, caldrà insistir 

als nens en tot moment les mesures de seguretat que han de mantenir 

durant tot el dia.” 
 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? 

Creus que caldrà aturar les classes en algun moment del curs? 

“Una mesura primordial seria que tothom portés la mascareta en tot 

moment, tant alumnes com personal del centre. D’altres mesures podrien 

ser el fet de reduir al mínim el temps al pati per evitar barrejar els alumnes dels cursos, així com a l’entrada i 

la sortida del centre o plantejar-se, fins i tot, l’horari intensiu de 9 a 14 h.  

Estic convençut que més tard o aviat caldrà aturar les classes, ja que no es pot controlar el contacte de cada 

família fora del centre que és quan ho poden portar els nens a l’Escola.” 

La veu de la nostra comunitat educativa 
 

Sara Polo i Lorente  (34 anys)   
Mare alumnes 1r i 6è 

Escola Carrassumada 

Escola Carrassumada 

Aarón Sotillos i Pey  (38 anys)   
Pare alumnes P5 i 4t 

Escola Carrassumada 
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Tens ganes de començar el curs encara que sigui molt diferent de 

qualsevol altre? 

“Sí, en tinc moltíssimes ganes, a mi m’agrada molt anar a l’Escola. Al març, 

quan va començar la pandèmia i ens van tancar l’escola per quinze dies, 

en un principi, m’ho vaig prendre com unes petites vacances però després 

tot es va allargar molt i s’ha fet molt pesat estar tants dies tancats a casa 

sense poder anar al cole i veure els meus amics i a la senyoreta.  

Jo, personalment, ho he trobat molt a faltar, per això estic desitjant poder 

començar al setembre. I  sí, crec que serà diferent, això està clar, però tinc 

moltes ganes d’una mica de normalitat.” 
 

 

 

 

 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? 

Creus que caldrà aturar les classes en algun moment del curs? 
 

“Doncs crec que hauríem de prendre les mateixes mesures que fem al carrer: rentar-nos les mans sovint, a 

mi em costa però estic intentant fer-ho bé, posar-nos les mascaretes quan calgui, intentar no abraçar-nos ni 

fer-nos petons, mantenir les distàncies dintre del que puguem, encara que  potser costarà. En definitiva, som 

nens i serà difícil portar un ordre en tot això... suposo que tots intentarem fer-ho el millor possible. 

Suposo que si hi ha algun rebrot gran a l’escola s’hauran d’aturar les classes, això dependrà de com vagi la 

pandèmia al carrer també.  

Encara que no m’agradaria haver de parar gaire, perquè fer les classes des de casa no és el mateix. A mi no 

m’ha agradat, jo sóc de les que prefereixo anar a l’escola i fer classe amb les professores i poder estar amb 

els meus companys i companyes.” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tens ganes de començar el curs encara que sigui molt diferent de 

qualsevol altre? 

“Sí, perquè fa molts mesos que ja estem tancats a casa sense poder anar 

a l’Escola. Tinc ganes de tornar a retrobar-me amb els meus amics i 

amigues, d’aprendre coses noves, de continuar fent les activitats 

extraescolars... En definitiva, poder tornar a la normalitat de sempre dins 

de les restriccions que ens manin.  

Aquest  serà el meu últim curs a l’Escola Carrassumada, ja que el proper, 

si no hi ha res de nou, aniré a l’institut i m’agradaria poder-lo acomiadar 

com cal perquè després de 9 anys és una llàstima no poder-ho fer.”  
 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? 

Creus que caldrà aturar les classes en algun moment del curs? 
 

“Les mesures que crec que són necessàries són les següents: portar mascareta a l’aula, posar-nos gel 

hidroalcohòlic sovint i procurar mantenir les distàncies, en la mesura del possible.  

M’agradaria que no fos així, però la realitat no serà aquesta. Si hi ha un nen o nena que doni positiu a la classe 

ens haurem de confinar de nou durant uns dies a casa.”  
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Escola Carrassumada 

Mar Cardó i Crespo  (10 anys)   
Alumna 5è curs 

Escola Carrassumada 

Gerard Méndez i Miranda (11 anys)   
Alumne 6è curs 

Escola Carrassumada 
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L’Institut d’Alcarràs és un centre públic que imparteix l’educació secundària i el Batxillerat. Tot i que ens els 

seus primers anys, acollia alumnes de les poblacions veïnes, actualment només hi estudia alumnat de les 

localitats d’Alcarràs, Aitona i Torres de Segre.  

Amb una matrícula de 549 alumnes per aquest pròxim curs 2020-21, l’Institut continuarà formant un total 

de 72 estudiants torressencs en tots els cursos que imparteix, distribuïts de la següent manera: 11 a primer, 

11 a segon, 17 a tercer, 13 a quart, 12 a primer de Batxillerat i 8 alumnes a segon de Batxillerat. 

Talment com en la Llar o l’Escola, en aquests estudis més superiors també es veuran condicionats per la 

situació generada per la Covid-19 amb una sèrie de mesures necessàries i canvi d’hàbits per mirar de garantir 

al màxim un desenvolupament adequat i sense risc del curs que està a punt d’iniciar-se.  

De la mà d’una representació local, hem pogut recollir també el pensament i les inquietuds de membres 

diversos de la comunitat educativa de l’Institut que presenten arguments comuns i sincers alhora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Com prepara l’Equip Directiu un curs que serà molt diferent de 

qualsevol altre? 

“L’Equip Directiu estem preparant l’inici del curs d’acord amb les 

directrius que marca el Departament d’Educació. 

Ens trobem davant d’un escenari canviant i les mesures de distància, 

protecció i nombre d’alumnes per aula pot anar variant.” 
 
 

 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? 

Creus que caldrà aturar les classes en algun moment del curs? 
 

“Considero que la mesura bàsica és el respecte a les normes sanitàries 

establertes. El Departament d’Educació, conjuntament amb el 

Departament de Salut, marquen les directrius a seguir, ja que ells són 

realment els experts en aquest tema. 

Serà un compromís personal envers la resta de membres de la comunitat educativa, si jo em protegeixo, 

protegeixo a tota la resta. 

Pel que fa a la darrera qüestió, esperem no haver de tancar i sota aquest supòsit treballem. Malgrat això, el 

centre ja prepara un pla de contingència telemàtica on la renovació de llibres de text, la nova plataforma 

digital i els llibres digitals ens ajudarien davant d’aquesta hipotètica situació.” 
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INS d’Alcarràs  

Jesús Campa i Falcón  (47 anys)   
Director 

INS d’Alcarràs 

 (educació secundària i Batxillerat) 
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Quina serà la implicació de l’AMPA en un curs que serà molt diferent 

de qualsevol altre? “Tots els membres de l’AMPA de l’INS Alcarràs, 

veient les dificultats existents per dur a terme l’inici de curs aquest 

setembre, atípic i excepcional, ens mantindrem al costat de l’equip 

directiu del centre per tal de donar el nostre suport, ajut i col·laboració en 

tot allò que ens demanin i així poder començar aquest nou curs seguint 

les directrius marcades pel Departament d’Educació de la Generalitat. 

Aquest any, per exemple, els alumnes han adquirit més llicències digitals 

a l’hora de comprar els llibres per estar preparats pel que pugui venir. Tot 

i això apostem, si les circumstàncies ens ho permeten, perquè les classes 

siguin presencials i puguin interactuar i trobar-se alumnat i professorat.” 
 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? Creus que caldrà aturar les classes 

en algun moment del curs? “Penso que l’entrada hauria de ser esglaonada, per classes per exemple, i amb 

la mascareta posada fins a la classe, ara bé, un cop tots asseguts al seu lloc sense. Els patis s’haurien de fer 

per torns i amb mascareta. I, pel que fa a grups de treball, no fer massa mobilitat d’alumnes per tal que els 

grups estiguin totalment controlats per si sortís algun cas que es pogués procedir a realitzar els protocols 

pertinents. M’agradaria ser més positiva però, amb les dades a la mà d’aquest estiu, em sembla que si 

aconseguim fer un curs entre presencial i virtual ja seria tot un èxit. De moment, el començarem presencial i 

estarem alerta de l’evolució de la pandèmia per seguir les instruccions que ens indiquin i les pautes a seguir.” 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Com serà l’acompanyament dels pares i mares en un curs que es 

preveu molt diferent de qualsevol altre? “Crec que l'acompanyament 

dels pares i mares en aquest curs serà molt important i necessari si, 

en algun moment del curs, s'aturen les classes presencials tal com ja va 

passar l'últim trimestre del curs passat, encara que no sigui fàcil de 

compaginar amb les feines dels pares. Depenent de l'edat dels 

fills/es és molt complicat seguir el curs escolar des de casa i aquí tots ens 

haurem d'implicar molt, tant els pares i mares com els mestres i els 

alumnes perquè és una situació nova per tothom. 
 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? 

Creus que caldrà aturar les classes en algun moment del curs? 

“A part de presa de la temperatura, higiene de mans, desinfecció i ventilació dels centres, les altres mesures 

les veig molt complicades d'aplicar perquè fer mantenir la distància de 2 metres amb els infants i els joves no 

em sembla fàcil. De mesures se'n pot aplicar moltes més com per exemple reduir el nombre d’alumnes per 

classe, això parlo més per l'institut, però tampoc crec que sigui possible per falta d’aules i professors . 

Crec que segurament sí que s'hauran d'aturar les classes en algun moment, però potser no serà necessari 

fer-ho de forma generalitzada a tots els centres i classes, sinó només als afectats per algun cas de Covid-19. 

Encara que és difícil de preveure, perquè no ser si ningú té gaire clar el que caldrà fer i com començarà el nou 

curs. Considero que les classes presencials són molt importants pels infants i joves, ja que necessiten el 

contacte amb els seus companys i companyes i el referent del mestre/a.” 

La veu de la nostra comunitat educativa 
 

Pilar Pallarés i Estadella  (49 anys)   
Membre AMPA i mare 

INS d’Alcarràs 

Mercè Mesegue i Solsona  (46 anys)   
Mare alumna 

INS d’Alcarràs 

INS d’Alcarràs  
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Tens ganes de començar el curs encara que sigui molt diferent de 

qualsevol altre?  

“Sí, tinc moltes ganes de tornar a l’Institut, ja que el curs passat va acabar 

d’una forma que ningú s’esperava, no ens vam poder acomiadar de tots 

els companys i companyes, ni dels mestres i, tot plegat, va resultar una 

mica estrany. A més, sóc una persona molt activa i estar tancat a casa se 

m’ha fet molt pesat. Tinc ganes d’anar tornant a la normalitat i el fet de 

començar a l’Institut em fa pensar que, a poc a poc, hi anem tornant tot i 

que cal molta consciència amb els nostres actes. Aquest curs serà incert, 

ningú sap com acabarà, ni quina metodologia emprarem..., estarà ple de 

sorpreses en què, d’un dia per l’altre, pot tornar a canviar tot. Espero que 

si les coses han de canviar, que vagin a millor”. 
 

 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? Creus que caldrà aturar les classes 

en algun moment del curs? 

“Considero essencial les tres coses que s’han dit des d’un principi: mascareta, rentat de mans i distància de 

seguretat. Tot i això, hem de ser realistes, ja que el fet de guardar distàncies, en alguns casos, serà impossible 

i el fet de dur la mascareta durant tota la jornada escolar pot fer-se pesat perquè que no es respira igual amb 

mascareta que sense. Les mesures que ens faran prendre a l’Institut de moment no estan definides. Entenc 

que és un tema complicat i, segons les notícies, encara no hi ha res establert amb seguretat. Per tant, és 

possible que surti algun cas positiu, ja que som molts alumnes i cadascú té la seva vida. Per evitar el màxim 

de contagis, és molt probable que algun moment les classes s’hagin d’aturar”. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tens ganes de començar el curs encara que sigui molt diferent de 

qualsevol altre?  

“Sí, cada any hi ha ganes i nervis per començar el nou curs escolar, 

d’aprendre coses noves, de veure de nou als companys i mestres... Encara 

que aquest any sigui diferent no suposarà una excepció. La Covid-19 

canviarà la manera de dur-lo a terme, però amb paciència i respectant les 

normatives serà possible aconseguir-ho.” 
 

 

 

Quines mesures consideres necessàries establir als centres educatius? 

Creus que caldrà aturar les classes en algun moment del curs? 
 

“Hi ha moltes mesures necessàries que considero que s’hauran d’establir: 

posar les taules i cadires entre alumnes amb la distància establerta i 

sempre que no sigui possible mantenir-la i hauríem de posar-nos la 

mascareta. Penso també que s’haurien de fer els patis per classes, és a dir que cada grup d’aula tingués un 

temps d’esbarjo per no barrejar diferents cursos i que no hi hagi tanta gent en el mateix espai. 

Crec que les classes no haurien de començar al setembre com cada any, ja que el fet d’ajuntar tanta gent de 

cop podria provocar un rebrot. Potser es podrien fer les primeres classes telemàticament fins que la situació 

actual canviï." 

La veu de la nostra comunitat educativa 
 

INS d’Alcarràs  

Marc Quilez i Boqué  (14 anys)   
Alumne 3r ESO 

INS d’Alcarràs 

Llubov Zolota Yarema (14 anys)   
Alumna 4t ESO 

INS d’Alcarràs 

Gràcies per la vostra participació! 
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L’inici del curs escolar 2020-21, el 14 de setembre, serà totalment 

excepcional. Serà el primer curs després de la crisi del coronavirus i 

implicarà la tornada d’infants i d’adolescents a les aules, després de 

gairebé mig any tancades, per reprendre les classes i l’activitat lectiva.  

Per tal d’iniciar el curs amb garanties, des de l’Ajuntament s’han destinat 

recursos econòmics i materials per implantar les mesures preventives, 

segons les instruccions del Departament d’Educació tenint en compte que 

poden patir modificacions. No obstant, caldrà estar atents a l’evolució de 

la situació epidemiològica a Catalunya en els pròxims dies. 

Els Casals i les Estades han servit per valorar la idoneïtat de les mesures 

que es van imposar a través del Protocol Específic i dels Criteris Generals 

per a l’Organització de les Activitats de Lleure Educatiu Estiu 2020. Al nostre municipi, afortunadament, el 

Casal ha finalitzat sense incidents. Agrair al personal del Casal i als infants que han fet possible que es pugui 

realitzar amb la màxima normalitat. 

Aquest curs continuaran els grups estables de convivència i les ràtios en primària seran inferiors a 20 alumnes 

per aula. Als menjadors podran haver-hi diferents grups estables d’alumnes. L’ús de la mascareta a l’aula serà 

obligatori per tots els alumnes de més de sis anys, fins i tot si formen part de grups de convivència estable. 

Si hi ha un positiu per Covid-19, es posarà el grup de convivència en quarantena.  

Des de l’Ajuntament s’han adquirit dispensadors de gel hidroalcohòlic i catifes desinfectants que s’instal·laran 

a les entrades de l’Escola. Donat que s’ha de prendre la temperatura als infants abans d’accedir al centre 

educatiu, s’han posat a disposició dos termòmetres més. Cada classe disposarà també de gel hidroalcohòlic 

i desinfectant de superfície per desinfectar material i mobiliari després de cada ús.  

Com que la neteja i desinfecció és més prioritària que mai, s’estan ultimant els protocols de neteja amb el 

personal dels centres i amb l’empresa encarregada, seguint les indicacions del Departament. Això suposarà 

un increment d’hores contractades per garantir la neteja i desinfecció diària del centre incidint en els punts 

més crítics com passamans, banys, portes i panys, botoneres, taules, persianes, etc. Tanmateix s’ha adquirit 

una motxilla aplicadora, per poder desinfectar diàriament el pati i els jocs, per part del conserge de l’Escola. 

A la Llar d’infants, s’han realitzat modificacions a la cuina i instal·lat un nou rentavaixelles amb capacitat de 

desinfectar les joguines amb programes més curts que treballen a una temperatura superior a 60 ºC. S’han 

adquirit dos armaris per a les sabates dels infants. Un per les que empraran al centre i un per deixar les de 

carrer. Tots els materials que es faran anar seran d’un sol ús (tovalloles, mocadors, protectors de canviadors 

de bolquers). També es disposarà de dispensadors de tovalloletes individuals desinfectants per tal de netejar 

el material després de cada ús. El personal de la Llar ha cursat la formació de Responsables de Prevenció i 

higiene – Covid-19, programada per l’Agència de Salut de Catalunya i la Direcció General de Joventut. 

Des del Consistori es prestarà el màxim suport als nostres centres escolars i es reforçarà les mesures que 

implanti el Departament d’Educació. Per exemple, s’assumeix el cost d’una jornada formativa, impartida per 

Rosa Mesalles el 3 de setembre, sobre el retrobament emocional a inici de curs. Està previst que assisteixin 

mestres de l’Escola i de la Llar d’infants. 

Donat que l’evolució de la pandèmia pot suposar canvis, cal que tots els que puguem intervenir per a garantir 

i protegir el Dret a l’Educació en contextos de crisi treballem en equip i més coordinats que mai destinant 

tots els recursos possibles. L’Ajuntament té instal·lacions municipals, com la biblioteca, la sala d’exposicions 

o la sala tatami, que ha posat a disposició dels centres en un hipotètic cas de desdoblament de grups. També 

s’ha ofert la contractació de personal de suport en cas que l’equip directiu ho consideri necessari. 

La veu de la nostra comunitat educativa 
 

Bianca Pop i Birli   (34 anys)   
Regidora Educació 

Ajuntament Torres de Segre 

Ajuntament Torres de Segre  

https://beteve.cat/societat/coronavirus-barcelona-ultima-hora/
https://beteve.cat/societat/mascareta-obligatoria-nens-mes-sis-anys-escoles-coronavirus/
https://beteve.cat/societat/mascareta-obligatoria-nens-mes-sis-anys-escoles-coronavirus/
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 EL POLIESPORTIU FINALITZA L’ACOLLIDA DE TEMPORERS POSITIUS DE COVID-19  
 

 

El dilluns 31 d'agost ha acabat l’acollida de persones 

diagnosticades positives en Covid-19 al pavelló 

poliesportiu de Torres de Segre, coincidint amb el final 

d’una campanya de la fruita marcada, clarament, pels 

efectes d’aquesta inesperada pandèmia. 

En aquest espai municipal s'hi han allotjat, durant un 

mes i mig de funcionament, una cinquantena de 

persones -asimptomàtiques o lleus en coronavirus - 

treballadores en la recollida de la fruita que es trobaven 

en situació de vulnerabilitat a la nostra vila i en d'altres 

municipis de la comarca del Segrià. 

A més de garantir el seu correcte confinament i complir 

les mesures dictades pel Departament de Salut per a 

evitar la propagació del virus, l'àrea de Serveis Socials 

del Consell Comarcal del Segrià, en coordinació amb la 

Generalitat i el mateix Ajuntament, els ha ofert àrees de 

descans i esbarjo climatitzades, alimentació, dutxes i 

servei de bugaderia. També s'ha fet, per part dels equips 

d'educació social, el seguiment de la situació de cada 

persona confinada. 

Durant els primers dies de setembre es duran a terme 

les tasques de neteja i desinfecció a fons del pavelló 

amb productes especials i aigua a pressió. L’objectiu és 

deixar l’equipament adequat i llest per a les futures 

activitats que s’hi puguin dur a terme, que desitgem que 

puguin ser les esportives, lúdiques i culturals habituals 

d’abans de l’arribada de la pandèmia. 

 
 

“Des de l’Ajuntament donem les gràcies a la tasca realitzada 

per Open Arms, administracions, entitats i personal que han 

col·laborat en el funcionament de l'equipament.  

També agraïm la comprensió mostrada per part de la població 

davant d'una situació excepcional i esperem que qui podia 

tenir dubtes envers aquesta proposta, finalment hagi entès la 

necessitat de poder-la tirar endavant.  

És una satisfacció l’èxit d’aquesta iniciativa solidària al nostre 

pavelló poliesportiu i celebrem el correcte funcionament, des 

del principi fins al final.”   
 

 

 

(Joan Carles Miró - Alcalde de Torres de Segre) 
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Professionals socials i Proactiva Open Arms han acompanyat 
cada dia les persones allotjades perquè tinguessin una estança 
més agradable i entretinguda 

 

Una cinquantena de temporers vulnerables s’han allotjat al 
poliesportiu durant un mes i mig de funcionament 
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NETEJA DE DIFERENTS ESPAIS DEL MUNICIPI  
 

Seguint amb les actuacions de neteja i de condicionament de diferents espais de la població, durant tot el 

mes d’agost, l’equip de la brigada municipal ha dedicat esforços, una vegada més, per deixar diversos indrets 

del municipi en les condicions òptimes i com pertoquen. Una tasca en moltes ocasions obligada per les 

accions d’un incivisme costant e inacceptable d’un col·lectiu que demostra, embrutant i trencant, poca 

estima envers un municipi que és de tots i de totes. 

A continuació us descriurem bona part de les actuacions que s’han dut a terme des del Consistori al llarg dels 

darrers dies en aquest sentit, amb imatges que les il·lustren, a tall d’exemple. Una vegada més, serveixi per 

denunciar tots els abocaments de deixalles sobre la via pública 
 

 

 

 

 

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES LLENÇADES FORA DELS CONTENIDORS 
 

Tres dies a la setmana -dilluns, dimecres i divendres-, la 

brigada local revisa totes les illes de contenidors de Torres 

de Segre repartides pel terme municipal: poble, Utxesa i 

polígon industrial Panamà.  

Durant l’estiu, aquesta tasca és encara més important, ja 

que la població de la nostra vila augmenta, igual que a la 

resta del Baix Segre i, com a conseqüència, també ho fa la 

quantitat de residus que es generen.  

De vegades però, les escombraries es dipositen a l’exterior 

dels contenidors, sovint perquè poden estar plens, i altres 

cops, incomprensiblement, també tot i haver-hi encara espai 

a l’interior. Aquesta pràctica sembla habitual per un petit sector, no obstant, és una actitud incívica i una falta 

de respecte envers tothom qui tracta els residus com és degut.  

Per això, recordem que cal que dipositem i, sempre que hi hagi lloc, els residus a l’interior i adaptem la seva 

forma perquè ocupin el menor volum possible. En cas que el contenidor estigui ple, podem apropar-nos a 

l’illa més pròxima i utilitzar un altre que encara tingui espai disponible. La freqüència de buidatge dels 

contenidors ja ha estat ajustada a la mida i les necessitats del municipi per part del Consell Comarcal del 

Segrià, administració responsable de la gestió dels residus. 

 

AC
TU

AC
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Imatges de l’estat en que es troben sovint algunes de les illes de contenidors. 

Les illes amb més incivisme són a la plaça del Castell, les dues de ‘Les Casetes’ i la ubicada al polígon industrial Panamà. 
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NOU EMPLEAT RESPONSABLE DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
 

El Hassan s’ha incorporat a l’agost com a treballador de 

l’Ajuntament i s’encarrega exclusivament de les tasques de 

neteja a la via pública.  

Està cobrint una substitució de llarga durada i cada matí reforça 

la feina feta també per la brigada perquè, tant els carrers com 

les places de Torres de Segre, estiguin el màxim de netes i 

cuidades. L’Ajuntament és conscient que aquesta labor és 

necessària i, tot i que malauradament aquesta posició va 

quedar desocupada durant uns dies, ara ja ha tornat a quedar 

coberta coincidint amb la recta final de l’estiu, època de l’any 

amb més volum de residus. 
  

L’INCIVISME OBLIGA A ACTUAR DUES VEGADES LA PLAÇA DEL BOU 
  

La brigada ha netejat dues vegades la plaça del Bou durant 

l’agost. La primera, el dia 5, es van retirar les males herbes i 

les escombraries acumulades en aquesta zona del nucli antic 

perquè quedés completament neta. Semblava que aquesta 

primera actuació seria suficient i l’espai estaria en bones 

condicions durant un temps, però la realitat ha provocat 

repetir l’acció just després de tres setmanes. Els treballadors 

han hagut de tornar a recollir un excessiu volum 

d’escombraries, principalment, llaunes de refrescos i bosses 

de plàstic. Sembla que aquesta contaminació és causa de 

l’incivisme d’algunes persones, però tot i això, l’Ajuntament 

equiparà l’espai amb dues papereres per poder fer-ne ús i 

recordar que els residus no es llencen a terra.  

En aquest sentit, el Consistori endurirà les sancions davant 

d’infraccions d’aquest tipus o com les de deixar bosses 

d’escombraries sobre la via pública a les illes i ja està 

estudiant instal·lar càmeres de seguretat en diferents punts 

de la vila que ajudin a identificar les persones responsables 

d’accions incíviques i poder aplicar sancions. 
  

“Contenidors i papereres on es dipositen residus i espais 

de la via pública on s’acumula brutícia, són periòdicament 

revisats, netejats i desinfectats part de l’Ajuntament. Ara 

bé, fem una crida per una major col·laboració ciutadana. 

Necessitem encara més sentit comú i civisme. Torres de 

Segre és de tothom i cal cuidar-la com el que és, casa 

nostra. Reduïm, reciclem i/o reutilitzem tot allò que fem 

servir i busquem minimitzar l’impacte negatiu al medi 

ambient. A més, aconseguirem tenir uns carrers i places 

més sans i bonics!. No és més net qui més neteja, sinó qui 

menys embruta, per això, cooperem entre tots i totes per 

aconseguir-ho!”. 

Els carrers i les places del poble  

lliures de brossa són més higiènics i bonics. 

L’abans i el després de l’actuació a l’espai: d’estar ple de 

brossa i escombraries a quedar net. D’entre la primera 

imatge i la segona, tan sols han passat dues setmanes. 
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ALTRES ACTUACIONS DE NETEJA I MANTENIMENT 
 

 

 Neteja, manteniment i 

esporga des de la presa fins al 

camí verd.  S’han eliminat les 

males herbes, retirat troncs a 

l’abocador de soques, esporgat 

les branques baixes dels arbres 

del passeig del riu i recollit les 

nombroses escombraries 

tirades a la via pública. 
 

 Retirada de males herbes i de 

la grava restant dels carrers on 

es van arreglar punts malmesos 

i perillosos a la calçada fa uns 

dies. L’actuació estava pendent 

i s’ha realitzat a principis 

d’agost en vies com l’avinguda 

Pau Casals, el Passeig del 

Segre, els carrers Progrés i Estat de Sau, el carrer Pirineus o les rotondes de les Casetes. Aquesta millora 

augmenta la seguretat viària tant de vianants com dels diferents vehicles, però especialment de motos, 

bicis i patinets. 
 

 Neteja i preparació del pati de 

l’Escola Carrassumada abans 

de l’inici del curs. Els darrers 

dies d’agost, s’han aprofitat 

per deixar en les millors 

condicions tot l’espai 

corresponent a la zona 

d’esbarjo del centre educatiu 

per deixar el pati escolar a punt 

per començar el curs escolar. L’actuació ha consistit en una sèrie de tasques d’entre les quals destaquem 

la neteja amb aigua a pressió de la pista exterior, la col·locació dels seients de formigó al lloc 

corresponent i la instal·lació del sistema de reg de goteig tant a les jardineres laterals com als diferents 

arbres plantats recentment.  
 

 Neteja del dipòsit d’aigua de la urbanització 

Molí-Tossal. Com cada any per aquestes dates, 

la brigada municipal ha procedit a netejar els 

diferents dipòsits que hi ha a les urbanitzacions 

d’Utxesa. En aquest cas concret, s’ha iniciat pel 

situat a la urbanització Molí - Tossal. L’actuació 

ha necessitat primer el buidatge dels dipòsits 

per a efectuar la neteja a fons amb aigua a 

pressió i deixar les parets ben netes abans de 

tornar-los a omplir de nou amb l’aigua potable. 
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REPARACIÓ DE CANONADES D’AIGUA AL CARRER VALL I AL FORNET (UTXESA) 
 

Al llarg de l’agost, s’han hagut de reparar dues fuites diverses d’aigua, en concret, una al carrer Vall, a l’alçada 

del ‘Bar Sabrina’, i l’altra a la partida del Fornet, a Utxesa.  

Seguint el procediment habitual en aquests casos i per mirar de solucionar les esmentades avaries, s’ha hagut 

d’efectuar una rasa o forat fins a cercar el punt concret de la pèrdua per poder reparar el tram afectat 

substituint-lo per un de nou subjectat per unes abraçadores. 

Finalment, s’ha tapat l’obertura per a deixar la vorera, en el primer cas, i el camí, en el segon, tal com estava 

i poder restablir de nou el subministrament d’aigua. 

 
 

 

L’AJUNTAMENT ACONSEGUEIX UNA SUBVENCIÓ DEL PUOSC 20-24 PER FER DUES ACTUACIONS 
 

L'Ajuntament rep una subvenció total de 362.713,83 euros per a executar dues actuacions emmarcades en 

el PUOSC 2020-2024. 

La primera actuació prevista és la fase 1 de la 

urbanització del nucli antic (pressupostada en 

357.186,53 euros + IVA). Aquestes millores pretenen 

dotar als carrers Ponent, Aurora, Pau Claris, Templers i 

Ramon Llull dels serveis mínims d’aigua i clavegueram, 

donar solució a l’acumulació d’aigua de les pluges que 

afecta gran part dels habitatges de la zona, instal·lar 

il·luminació amb tecnologia LED, canalitzar la xarxa de 

telecomunicacions i col·locar un nou paviment per tal 

de millorar-ne l’aspecte i els serveis viaris. 
 

La segona actuació és l'adequació del Pavelló 

Poliesportiu (47.888,12 euros + IVA). Els treballs a realitzar 

serien col·locar noves plaques amb aïllament al fals sostre 

de l'edifici, incorporar il·luminació LED a la pista, i neteja i 

pintada de les sales annexes. 

Havia la possibilitat de sol·licitar dos ajuts econòmics 

destinats a cofinançar obres i serveis de competència 

municipal en nuclis urbans de població reduïda i es va 

presentar un únic projecte amb la proposta de les dues 

actuacions. 

L'atorgament per part de la Generalitat de Catalunya ha resultat un èxit, ja que s'ha obtingut gairebé la 

totalitat de la quantitat econòmica a la qual s'optava: 370.000 euros. El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 

subvenciona un 80% de les actuacions i el 20% restant s’ha de finançar mitjançant fons propis. 

https://www.facebook.com/gencat/?__tn__=K-R&eid=ARAA1tn3JrlDQp0Uhjt09bHHspd4ipBKiic0pdGVj10Hs9lIzLt2UKsERNm8f6bKaGTFs_iLnyNAXP4Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCr6c-zxjKWLjnDZ0ZQup-eJ0RkodDUurcVGKmItA4MAjsHwFORzKXf8O2epex_L42zc5a1-GaAaXucF7UmZRRnN4iSxHGC1UXk1jjam50Z317ZjzuZMxQXp1caOTB9SDGT5lwY3dD6MEyuFzicDI1vXzWwplmgIDEq4ljgWo5z8CG5YWs9vO6suglZSsOr4l4DP_fLtEJpd_V060HFTrOjgxe8PHTxcxw2ccqc2eeyNdsZdU6cXmi4vnl4DbY-belawGzYPlYl-CrxFbMPGtodVTp5dNodkGWDz4K-w5rTL0N3DB1t-sZtl6dcH93hanjmeVxRy9aeWI8E66o8pQVhr5ZC
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PRÒRROGA DEL DESCOMPTE DEL 25% A L’ENERGIA DURANT EL JULIOL I AGOST 
 

Des de Torres Energia, SL es continua amb el compromís d’estar al 

costat dels seus abonats i abonades. És per aquest motiu que s’ha 

acordat seguir aplicant la mesura aprovada ja fa uns mesos de reduir 

el 25% del preu de les tarifes domèstiques també durant els mesos 

de juliol i agost arran de l’impacte socioeconòmic provocat per la 

pandèmia de la Covid-19 i, d’aquesta manera, adaptar-se a les 

necessitats actuals dels nostres consumidors. Una pròrroga 

proposada pel grup municipal d’ERC i que ha estat aprovada per la resta de Consell d’Administració. 

 

REPRESA DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I MILLORA DE CAMINS I CARRETERES 
 

Durant aquests darrers dies s’han reprès les tasques de 

manteniment i millora de camins i carreteres de Torres de 

Segre, després d’haver-se aturat al juliol durant 15 dies a 

causa de les restriccions sanitàries que no permetien 

desplaçar la maquinària i els operaris per les restriccions de 

mobibilitat al Segrià. L’actuació a l’Horta està a punt de 

finalitzar i només queda reparar les zones d’Utxesa i del 

Polvorí-Vilanova. 

En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’està valorant diferents 

opcions de cara als pròxims anys per fer més efectives i 

duradores les tasques de reparació del ferm municipal. 

 

REPARACIÓ DEL RELLOTGE I DE LES CAMPANES DE L’ESGLÉSIA 
 

A mitjans d’agost, el rellotge i les campanes del 

campanar de l’església, deixaren de funcionar. 

L’Ajuntament, alertat tanT pels veïns com per 

un membre del Consell Parroquial, ha contactat 

amb l’empresa Carvajal, una de les firmes 

catalanes especialitzades en l’electrificació de 

campanes i que va ser l’encarregada l’any 2005 

d’instal·lar-nos una central programadora. 

Aquest dispositiu compta de dues sortides de 

programació una pel rellotge i una altra per les 

campanes, tot i això, si una de les dues falla, l’aparell es bloqueja. 

El Josep Cavajal  ens ha explicat que degut a una baixada de tensió 

continuada hi va haver una desprogramació de l’aparell. Un problema que 

pel mestre campaner ha estat fàcil de solucionar. 

Gràcies a les noves tecnologies, l’ofici de campaner ha deixat de ser una tasca feixuga, ja que avui dia, hi ha 

dispositius que permeten tocar les campanes des de qualsevol lloc del món a través d’un telèfon mòbil. 

De tota manera, en Josep ens ha comentat que disposa de molta documentació referent a les campanes del 

nostre poble. Com ja podeu suposar, ens anotem aquesta informació per un possible futur reportatge. 

Des d’aquest espai, volem agrair també a les persones que han alertat del problema al Consistori, ja que amb 

la col·laboració de tothom podem millorar el nostre poble. 

Imatge del dispositiu elèctric 

encarregat de la programació 
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REPARACIÓ DE VORERES DEL MUNICIPI 
 

En els pròxims dies es farà un seguiment de l’estat de totes les voreres del 

municipi per a detectar irregularitats que siguin subjectes de reparació.  

En aquest cas, l’equip de la Brigada, ha arreglat un tros de vorada malmesa 

del carrer Vall i que suposava un perill de caiguda per als vianants. Com 

aquesta, s’han observat altres anomalies sobre diferents trams de vorera del 

poble que es miraran de reparar ben aviat per garantir-ne la seguretat.  

 

AJORNAMENT DE LA PRESENTACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES PER LA COVID-19 

La presentació de l’estat de comptes queda ajornada a causa de les 

restriccions establertes per les autoritats que impedeixen les reunions 

de més de 10 persones. La trobada s’havia de celebrar durant aquestes 

setmanes d’estiu per a repassar els comptes municipals i donar a 

conèixer les inversions previstes pel 2021. 

L’Ajuntament es compromet a fer aquest exercici de transparència tan 

bon punt la situació es normalitzi i s’aixequin les actuals mesures. 

 

PREPARATIUS A LA LLAR D’INFANTS DE CARA A L’INICI DE CURS 
 

De cara a l’imminent inici del curs a la Llar d’Infants Carrassumda, 

s’han efectuat una sèrie d’actuacions per garantir unes 

instal·lacions més netes, còmodes, segures, adaptades i 

equipades. En aquest sentit, d’entre les diferents tasques que s’hi 

ha realitzat, destaquem l’efectuada a la cuina d’aquest espai 

municipal que s’ha rebaixat, ja que el taulell estava excessivament 

alt, aprofitant l’obra per retocar el mobiliari i incorporar un 

rentavaixelles nou més gran capaç de rentar i desinfectar, en poc 

temps, objectes i elements que puguin utilitzar els més menuts, a 

una temperatura elevada. En els propers dies, està previst que es facin la resta de feines previstes referents 

a la instal·lació de nou equipament i neteja de la zona d’esbarjo i de les diverses dependències i aules. 

 

SEGUEIXEN LES TASQUES DE CONDICIONAMENT AL CAMP DE FUTBOL 
 

Les obres de millora del camp de futbol de Torres de Segre segueixen avançant. Aquest mes s'han realitzat 

diferents actuacions previstes: 
 
 

✓ Col·locació de les canonades i tubs. 

✓ Connexió dels aspersors. 

✓ Instal·lació del dipòsit d'aigua amb 

capacitat per a 12.000 litres. 

✓ Incorporació del sistema electrònic 

per a programar el reg. 

✓ Tapament de les rases i 

anivellament del terreny de joc. 
  

Ara només queda col·locar les noves porteries i plantar la gespa, en darrer lloc, perquè en unes setmanes 

pugui lluir el nou verd! 
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ament també ha contractat els serveis d’un equip especialitzat amb bufador i màue el més important és no 

embrutar i això és responsabilitats de tots i totes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 

 
 

“La natura és per gaudir-la i aprendre d’ella. Contemplant el cas d’aquesta cadernera, 

enmig de les branques d’un pi, que, tot i la calor, mostra una bona lliçó de constància i 

de cura als seus petits perquè no els falti l’aliment per poder arribar a ser adults i volar 

del niu per sí sols”. 

                      
       

Josep M. Prada 
 

Característiques de la fotografia 

F: 5.9 

EXPO: 80 

ISO: 80 

FOCAL:214 
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*De ben segur, quan llegireu aquesta entrevista, la Núria ja es 
trobarà realitzant aquests estudis. 

 

 

 

 

 

Núria, la teva vida sempre ha anat a cavall de 

dues poblacions no? 

Sí, sempre hem viscut i treballat entre Isona i Torres 

de Segre, les dues poblacions dels meus pares.  

Mentre érem més petits vaig cursar els estudis a Isona 

i després vaig anar a l’Institut de Tremp. He fet la 

carrera de Biotecnologia a l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Agrària (Agrònoms) de Lleida, amb la 

qual cosa ja m’he quedat aquí de forma permanent. 
 

Jo no et veig “fent pila” a classe! Les teves notes 

sempre han estat brillants. 

No, a mi sempre m’ha agradat estudiar. M’ho he 

passat ‘pipa’ a l’escola. He tingut predilecció per les 

matemàtiques i la biologia. I sí, tens raó, sempre he 

tret bones notes. 

El 20 de juny vaig presentar el meu treball teòric de 

final de carrera sobre “La Regeneració de les 

monocotiledònies in vitro” i vaig treure un 9,70. 

He tret una puntuació mitjana de grau de 9,86 i l’any 

2016 la meva nota de selectivitat va ser d’un 13,3 

(sobre 14), la nota més alta de la província de Lleida i 

de les 20 millors de tota Catalunya. Referent a 

aquesta darrera dada et diré que des de la Generalitat 

ens van convidar a tots i totes a una activitat molt  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

interessant. Ens van organitzar un viatge a Barcelona 

per a conèixer i escoltar les experiències viscudes 

d’emprenedors/res de diferents sectors i empreses 

que tenien com a denominador comú el seu èxit 

personal i empresarial.  

Em va agradar molt i va ser una experiència molt 

enriquidora.  
 

I què vas aprendre? 

El fet de no abandonar i no rendir-se. Això és el que 

vaig veure que tots i totes tenien en comú. 
 

El lloc i els professionals on vas fer les pràctiques 

de la carrera, t’han marcat una prioritat personal? 

Sí, vaig fer les pràctiques al laboratori de la Teresa 

Capell i el Paul Christou. Són dos investigadors de 

biotecnologia vegetal molt reconeguts que treballen 

amb transgènics. 

La legislació europea és molt dura amb els transgènics 

i fa que aquí estiguin mal vistos. Als Estats Units ens 

porten molt avantatge en aquest camp, ja fa molts 

anys que hi treballen. 

Jo crec que les plantes són les grans oblidades, elles 

ens poden ajudar moltíssim a millorar la salut de la 

humanitat, entre altres coses, i hi ha poca gent que es 

dedica a investigar-les.  

Decididament és el que jo vull fer. 

 

 

“Les plantes són un gran recurs que no està suficientment explotat” 
 

 
 
 

Va néixer el 27 de setembre del 1998, per 

tant té 21 anys.  

Filla de la Carolina Badia i Andreu (Torres de 

Segre) i d’en Jordi Alegret i Munill (d’Isona). 

Té dos germans, l’Alba i el Xavi. 

Les seves aficions són variades: Li agraden els 

esports, la lectura de novel·les policíaques i 

de misteri, quedar amb les amigues i viatjar, 

entre altres coses. 

Com la majoria de vosaltres ja sabeu, la Núria 

ha estat mereixedora d’una beca per a 

realitzar un Màster Erasmus Mundus 

d’Excel·lència en Millora Genètica Vegetal 

(emPLANT) que li donarà la possibilitat 

d’estudiar i especialitzar-se en dues de les 

universitats més prestigioses del món en 

aquest camp durant els pròxims dos anys*. 
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Però un transgènic implica una variació genètica 

de la planta, no? 

Un transgènic és una planta, o organisme en general, 

que porta un gen que no li és propi (d’una altra 

espècie). Però també es pot modificar un gen propi 

d’una planta perquè no s’expressi, per exemple, i això 

no seria un transgènic. Tanmateix a Europa 

interpreten tota modificació com el mateix, i no és 

ben bé així. 
 

Em pots donar un exemple d’aquestes 

propietats? 

I tant! N’hi ha moltíssims! Un transgènic amb el qual 

vaig estar treballant va ser un cultiu d’arròs que 

contenia el gen per a una proteïna amb gran poder 

preventiu contra la SIDA. Amb aquest transgènic es 

podria evitar la transmissió del virus i, per tant, també 

la malaltia associada.  

Un altre exemple serien els transgènics tolerants a la 

sequera. Si poguéssim modificar els cultius en zones 

com l’Àfrica, per exemple, que no tenen massa aigua, 

els cultius aguantarien molt més i es podria combatre 

la mancança d’aliment. 

Jo crec que seria molt fàcil combatre la fam al món, el 

que passa és que no hi ha voluntat política per a fer-

ho. 
 

Què creus que aportarà el Màster que has 

guanyat a aquesta causa? 

Després d’una setmana (Integration week) a la 

universitat francesa que organitza el Màster amb els 

27 becats/des d’arreu del món, cada un de nosaltres 

passarà un any en una universitat on estudiarà 

conceptes més generals i, el darrer any, ho farà en 

una altra on cursarà una especialització.  

En el meu cas, primer aniré a Suècia i després a 

Turquia. Vull especialitzar-me en la millora genètica 

de fruiters, vegetals i plantes ornamentals. Caldrà 

també que al final tots nosaltres presentem una tesi 

final de màster. 
 

Em sembla que tot plegat pot obrir-te moltes 

portes oi? 

Jo crec que sí. Aquest és un Màster d’excel·lència, 

cosa que implica que els estudis seran molt complets, 

amb professors de prestigi internacional,  
 

sortides experimentals, etc. Sembla que estigui fet a la 

meva mida!. Poden sortir contractes futurs, no se sap 

mai! 

El que tinc clar és que després del Màster vull fer un 

doctorat i dedicar-me a la investigació de laboratori. Si 

pot ser en el cap del molecular pharming millor 

(branca de la biotecnologia que utilitza l’enginyeria 

genètica per a obtenir fàrmacs o similars beneficiosos 

pels humans o animals en plantes).  

La Biotecnologia i la genètica vegetal m’apassionen! 

 

Com vas assabentar-te d’aquesta oportunitat? 

Una companya del laboratori on feia les pràctiques 

m’ho va dir.  

Em vaig llegir els requisits i vaig veure que era molt 

difícil d’entrar, però em vaig decidir i vaig fer la 

sol·licitud per demanar la Beca.  

Vaig haver de respondre un qüestionari, passar una 

entrevista i presentar dues cartes de recomanació, 

però crec que el que em va ajudar més van ser les 

meves notes. 

Aquesta beca em cobrirà les despeses associades al 

Màster i algun possible desplaçament per anar a veure 

la família.  
 

Hauràs d’estudiar molt! Tens alguna tècnica 

especial que vulguis recomanar-nos? 

He canviat moltes vegades de mètode d’estudi, però a 

la llarga ja et surt sol.  

L’organització és molt important i, sobretot, no has 

d’angoixar-te. Aquesta tasca és continua, no hi ha 

vacances ni caps de setmana. Cada dia faig una cosa o 

altra. 

Any 2020. Al laboratori de la Teresa Capell i el Paul Christou on la Núria 

va fer les pràctiques de la carrera. 
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Perquè aquesta passió per les plantes? 

Suposo que el fet de venir d’una família de pagesos hi 

té molt a veure.  

Des de sempre els he vist estimar la terra i m’han 

sabut transmetre aquesta passió. 
 

 Núria Alegret i Badia 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepita Ruestes i Piñol  
    Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

Trobo que cada cop m’agrada més fer 

l’apartat de l’Entrevista del Pregoner.  

A part de la informació que busco, 

sempre intento aprendre alguna cosa de 

la persona que tinc al davant. Aquesta 

vegada en cada resposta, cada gest i en 

cada mirada hi he trobat una barreja de 

motivació, de superació i d’idealisme 

que m’ha deixat admirada. 

Penso que, si res no canvia, tindràs un 

futur brillant!  

M’agradaria pensar també en un món 

on els interessos polítics no passessin per 

damunt dels humanitaris, però no em 

sento tan esperançada com tu.  

Suposo que la teva família deu estar 

molt orgullosa de tu i, si em permets, la 

meva entranyable amiga, la teva tieta, 

també ho estaria.  

 

Any 2019 a Aïnsa (Valle de Ordesa) en unes vacances en família. 

Any 2018. A la festa dels 80 anys dels padrins de la Núria, al centre de 

la imatge. Completen la foto, membres de la família i una amiga dels 

padrins (Maria de cal Felip). 

 

Any 2000. La Núria amb 2 anys, a la boda d’uns familiars. 
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         LA PENYA COMPLEIX 30 ANYS DES DE LA SEVA FUNDACIÓ 
 

La Penya Barcelonista Torres de Segre va ser creada l’any 1990 amb l’esperit d’unir 

totes les persones simpatitzants del Futbol Club Barcelona de la nostra vila. Després 

d’uns anys d’inactivitat, el 2001 es refundà per a donar-li un nou impuls.  

Actualment, sis joves lideren l’entitat, que s’ha convertit en una de les més antigues de 

la Federació de Lleida i compta amb el suport de 160 socis. 
 

ELS ORÍGENS 
 

Julio Ruestes era natural del Maresme i la seva família va haver d’emigrar a l’Argentina quan ell era un nen. 

Sempre nostàlgic de la seva terra, l’any 1959 va tornar a Catalunya per instal·lar-s’hi definitivament. L’estiu 

del 1978 treballava com a periodista, i sabedor del territori on va viure des dels 13 anys, va ser enviat al país 

sud-americà per a cobrir la Copa del Món de futbol que s’hi disputava. Allà, va conèixer a Nicolau Casaus, 

amb qui establí una estreta relació que amb el pas del temps, seria determinant per crear el vincle entre 

Torres de Segre i el Barça. 

L’any 1989, els dos homes seguien mantenint el contacte i 

Casaus era el vicepresident del FC Barcelona. Gràcies a 

aquesta bona sintonia, van acordar organitzar un partit 

amistós de futbol sala entre els veterans del Barça i un 

equip de Torres de Segre. La data elegida va ser el 28 d’abril 

i l’escenari triat fou el poliesportiu municipal. Futbolistes 

il·lustres del barcelonisme com Reixach, Fusté, Palau o de 

la Cruz participaren en aquest enfrontament i el públic va 

omplir el pavelló per gaudir d’una de les tardes més recordades de l’esport torressenc.  
 

L’11 de juliol de l’any següent, Casaus va ser invitat al restaurant Celler del Segre, propietat d’en Julio 

Ruestes, on va protagonitzar un col·loqui per a compartir amb un grup de culers del poble les impressions 

personals sobre l’actualitat del Barça. Durant l’acte, el directiu del Club va ser informat de la recent creació 

de la Penya Barcelonista local, i en saber-ho, va afirmar que tornaria a la vila per inaugurar l’entitat tan bon 

punt estigués registrada oficialment. Malauradament, al final mai va arribar l’ocasió de fer-ho.                       

Amb el màxim convenciment i motivació, l’associació va tirar endavant i un grup de culers del poble van 

liderar el projecte. Amb esforç, l’objectiu s’assoliria i l’entitat acabaria sent una realitat. 

 

espai d’història local 

 

Història de la Penya Barcelonista Torres de Segre 

 

Any 1990. Nicolau Casaus (centre) acompanyat per Ruestes (al micròfon) Molts culers locals van gaudir de la presència del vicepresident del Barça 

Any 1989. Veterans del Barça i un equip local al poliesportiu 
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1990-1997 

“Torres de Segre mereixia tenir una Penya Barcelonista i 

per això vam considerar oportú fundar l’entitat a la vila” 
 

La Penya Barcelonista es va constituir el 12 de juny del 1990 en aprovar-se els seus estatuts, es va inscriure 

al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya el 20 de juliol i va incorporar-se al Registre Oficial 

de Penyes del FC Barcelona el 7 de novembre del mateix any.  

Uns dies abans, el 19 d’octubre, es va elegir la primera Junta de l’associació durant una Assemblea General. 

La formaven vuit veïns de Torres de Segre: Josep Maria Fuertes (president); Joaquim Fuertes 

(vicepresident); Julio Ruestes (secretari); Jorge Carlos Montull (tresorer); Agustí Filella, Josep Miquel 

Panadés, Esteve Prim i Antoni Prim (vocals). 
 

En un inici, la seu de la Penya se situava al Celler, ja que el 

secretari va cedir l’espai desinteressadament per a les 

activitats culturals i recreatives que la Junta Directiva 

considerés convenients. Fins llavors, la gent seguia els 

partits des de casa seva o en algun dels bars del poble, però 

la Penya era una gran novetat i, a poc a poc, molta gent va 

canviar l’hàbit per assistir-hi regularment. Com anècdota, 

val la pena destacar algunes intencions curioses que 

l’associació fa reflectir inicialment en els seus estatuts:  

 
 

     Any 1990                                                   Estatuts ‘Penya Barcelonista Torres de Segre’   
 

 “La Penya organitzarà actes culturals consistents, principalment, en una sèrie de 

col·loquis on es tractaran temes d’actualitat i que puguin interessar al públic en 

general, exposats sempre a càrrec de qualificats conferenciants”. 
 

 “En el seu moment, la Penya gestionarà per als escolars de la nostra població amb la 

Junta del Barça, una visita dels nens a les instal·lacions del FC Barcelona. Amb 

això, pensem aconseguir nous entusiastes pels colors blaugrana”. 
 

 “Entre altres, es pretén com a objectiu a curt termini, la creació d’un equip de futbol 

sala que defensi el nom i els colors de la Penya Barcelonista local”. 
 
 

 

A banda de les retransmissions 

dels partits, el Celler sí que va 

acabar acollint diferents actes 

esportiu-culturals. Tot i que va 

celebrar-se a la Sala d’Actes de la 

Plaça Catalunya, possiblement 

el més rellevant d’aquesta 

primera etapa de l’entitat va ser 

una xerrada l’any 1995, entre 

destacats periodistes lleidatans i 

d’altres indrets, sota el nom de 

‘El futbol a debat’. 

  

Julio Ruestes i García 

1990 El Celler del Segre va ser la primera seu social de la Penya 

2 desembre 1995 La Sala d’Actes va acollir una de les taules 

rodones més exitoses que es recorden al poble, amb varis 

periodistes de renom que van analitzar l’estat del Barça i del 

futbol en general del moment. 

Per desgràcia, la relació entre els membres d’aquesta Junta Directiva van anar perdent força a mesura que 

passava el temps i, finalment, va dissoldre’s el 1997 deixant l’entitat inactiva durant uns anys. 
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2001-2011 

 
 
 

 

La Penya Barcelonista va tocar fons i, amb el pas del 

temps, semblava que acabaria quedant en l'oblit. 

Afortunadament però, l'empenta d’un altre grup de 

culers del poble va portar a refundar l’associació un 

6 de juliol del 2001. En una Assemblea General 

Extraordinària es va procedir a l’elecció d’una nova 

Junta Directiva per a l’entitat, que va ser composta 

per nou persones: Josep Lluís Molins (president); 

Josep Maria Miró (vicepresident); Àngel Roca 

(secretari); Gemma Drudes (tresorera); i Ventura 

Alferez, Israel Prim, Jordi Miró, Josep Lluís 

Torrentó i Xavier Torrent (vocals). 
 

El primer acte públic d’aquesta segona etapa va ser 

unes setmanes abans, concretament a la Fira de Sant 

Isidre del maig que se celebrava anys enrere a Torres 

de Segre. En un estand del poliesportiu, el grup que 

havia de liderar l'associació durant els pròxims deu 

anys, va donar a conèixer el nou projecte amb 

l’objectiu de captar nous socis i fer créixer la Penya. La 

resposta del poble va ser massiva i van donar suport a 

les intencions d’aquest grup de culers. L’associació 

blaugrana tornaria amb molta força. 
 

Múltiples van ser les activitats organitzades durant aquest període, de les quals destaquen els ‘Clàssics’ amb 

molt caliu a la Sala d’Actes, les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova durant l’11 de setembre o 

els sortejos de samarretes de Barça entre els penyistes. Un dels desplaçaments més especials, va ser 

presenciar un FC Barcelona - Deportivo Alavés l’any 2002 al Camp Nou. Aquest partit va significar per la gent 

torressenca del poble, especialment per molta canalla, el primer partit que veien en directe a l’estadi 

blaugrana. Molts infants de la generació nascuda als 90 guarden amb molt bon record aquesta jornada 

màgica en què van poder veure directament als seus ídols sobre la gespa i, a més, amb victòria local. 
 

 

 

  

“Torres de Segre necessitava recuperar un lloc de trobada 

pels barcelonistes: una Penya on expressar el nostre 

sentiment, educar en els valors del Barça i també fer poble” 
 

Josep Lluís Molins Miró 
 

14 abril 2002. Afició de la Penya torressenca  

gaudint d’un Barça - Alavés (3-2) al Camp Nou 

La tensió i els nervis del públic augmentaven durant el seguiment dels 

‘Clàssics’ davant l’etern rival 

Maig 2001. Culers del poble recaptant socis durant la Fira de Sant Isidre 

6 juliol 2001. La nova Junta va sorgir en una Assemblea General 

Extraordinària celebrada a la Sala d’Actes 
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2011 – 2018 

 

 

La tercera etapa de la Penya va començar quan l’entitat es trobava en un bon moment. El relleu que 

arribava, estava impulsat per una nova Junta que destacava per ser encara més jove que l’anterior: Xavier 

Masgoret (president); David Puigvecino (vicepresident); Joan Sentís (tresorer); Josep Isaac Huguet 

(secretari); Salvador Piñol i Marc Alferez (vocals). 

La televisió de pagament ja s’havia convertit en 

fórmula habitual per a poder seguir els partits 

de futbol professional i, durant set anys, la 

Penya va continuar reunint un bon grapat de 

seguidors barcelonistes a la Sala d’Actes. 

Les activitats dutes a terme durant aquests anys 

també van ser variades, però entre totes, 

destaquen la reunió d’una setantena de 

representants de les Penyes de la Federació de 

Lleida Sud amb posterior sopar de germanor, la 

retransmissió d’un FC Barcelona - Real Madrid 

el març del 2015 des del poliesportiu amb 

entrepans i servei de bar per públic assistent així 

com l’organització, cada temporada, d’un 

desplaçament amb autocar al Camp Nou obert 

a penyistes i a la resta de gent del poble. 
 

Un altre dels aspectes a remarcar, és la 

presència de membres de la Junta i penyistes en 

totes les finals disputades durant aquests anys, 

ja sigui de Copa del Rey com de la Champions 

League. El seguiment per part dels socis de la 

Penya torressenca cada vegada ha estat més 

incondicional i, a partir de llavors, va agafar més 

força la idea d’acompanyar a l’equip tant en els 

partits de local com de visitant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Penya Barcelonista és com tenir el Barça a Torres de Segre” 

 

Xavier Masgoret i Aumatell 

6 juny 2005 Magí, Israel i Xavier a la final de la Champions League 

disputada a Wembley (Londres) 

Membres de la segona i la tercera Junta de la Penya abans d’un partit 

22 març 2015. El Barça va guanyar al Real Madrid per 2 a 1, en un ‘clàssic’ 

seguit al poliesportiu per una bona representació culer. 

Any 2014. L’antiga sala de cinema del Restaurant Virginia va acollir la 

trobada amb representats de les penyes de la Federació Lleida Sud. 
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L’any 2018 es produïa un altre relleu al capdavant de 

la Penya, el darrer fins a la data, i el 28 d’octubre 

s’iniciava l’actual etapa de l’entitat amb una nova 

Junta. En un Clàssic que el Barça va guanyar per 5-1, 

l’actual grup que lidera l’associació es donava a 

conèixer entre totes els penyistes: Christian Aranda 

(president); Axel Curcó (vicepresident); Rubén Roca 

(tresorer), Arnau Alferez (secretari); Aleix Aguilà i 

Eduard Pons (vocals). 
 

La Sala d’Actes segueix sent el lloc de trobada per a 

veure els partits de l’equip blaugrana i altres 

activitats destinades a penyistes i a la resta de culers 

del poble. Les activitats més rellevants dels últims dos 

anys han estat un desplaçament al Trofeu Joan 

Gamper el passat estiu, sortejos de samarretes del 

Barça i cistelles de Nadal, activitats esportives per a 

infants i la celebració de la conferència ‘Barça i 

Catalunya’, organitzada en el marc de les Jornades 

Culturals de la vila. A més, 10 penyistes torressencs 

van assistir a la final de la Copa del Rey jugada a 

Sevilla contra el Valencia CF i, recentment, s’han repartit clauers de l’associació a les persones sòcies. 
 

Els objectius més rellevants que es marca la Penya de cara al futur més immediat són augmentar el nombre 

de penyistes de l’associació, continuar realitzant actes i activitats a Torres de Segre i poder aconseguir un 

local propi que aculli la seu social de l’entitat. La Junta seguirà encapçalant l’entitat amb la il·lusió de 

mantenir-la ben viva i oferir a tota la família culer del poble un lloc on gaudir del millor club del món!. 
 

     
 

 
 
 
 
 

Vols ser penyista? La Junta de la Penya Barcelonista t’anima a formar part d’aquesta històrica entitat: 

tindràs entrada lliure a les emissions dels partits del Barça a la Sala d’Actes i gaudiràs de molts avantatges 

durant tota la temporada. Si ets culer, no dubtis en contactar amb l’associació!  

“Ser culer és un sentiment únic i a través de la Penya 

Barcelonista podem mantenir-lo ben viu a Torres de Segre” 

 

27 maig 2019. La Final de la Copa del Rey a Sevilla (1-2 contra el Valencia 

FC) és l’última final que ha comptat amb el suport de penyistes torressencs 

L’actual Junta està formada per sis joves de Torres de Segre i aquesta 

tardor compleix dos anys de mandat 

4 agost 2019 Una seixantena de penyistes van presenciar l’últim 

Trofeu Joan Gamper disputat (2-1 contra l’Arsenal FC) 

28 febrer 2020. Xavier Gamper, Salva Torres i Frederic Porta van ser 

els protagonistes de la conferència ‘Barça i Catalunya’ 

Christian Aranda i Cubeles 
(President actual de la Penya) 
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Ajuntament Torres de Segre 

 

 

“La nit, una part del nostre dia associada, generalment, al 
descans, als somnis, a la reflexió, a l’obscuritat, al canvi...  
Res a veure amb la part diürna on qualsevol lloc esdevé 
diferent amb la desaparició de la llum. 
De nit, des del turó de Carrassumada, més lluny de la 
denominada contaminació lumínica, es dibuixen sobre el 
cel autèntiques obres d’art plenes de misteri i, alhora, de 
curiositat. 
Aprofitant la ‘pluja de perseids’ o ‘llàgrimes de sant 
Llorenç’, un fenomen que es dona cada any a mitjans de 
juliol, s’ha dut a terme una sortida organitzada per poder 
contemplar el firmament des d’uns dels millors punts que 
tenim a Torres de Segre, el nostre màgic turó. 
Una experiència propera i accessible, nova per a molts 
dels assistents, tot i que coneguda pels que ens agrada 
fotografiar i sabem de les condicions immillorables 
d’aquest indret torressenc. 
Ha estat una jornada nocturna, ambientada místicament, 
on s’han vist poques ‘llàgrimes’ però que ens ha deixat 
una bona estona per contemplar un cel prou nítid amb 
una via làctia perfectament projectada. 
Si decidiu pujar a Carrassumada de nit, segur que 
comprendreu la màgia de primera mà i sereu testimonis 
del contingut d’un savi proverbi que diu que ‘el dia té ulls 
i la nit té orelles’. 
M’agrada l’obscuritat, sense ella mai es veurien les 
estrelles i tot el que ens amaga l’univers”. 

 

                                                       Fernando Curcó i Aguilà 
 


