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Fotografia  Joan Companys Cabau 

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 

7:15    19:00    
21:00 

7:15     7:45     
12:00 

18:00      19:25 

12:30       
15:15 

 

 
 
 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

El mes de setembre ha conclòs seguint un patró que 

podria considerar-se dins de la normalitat habitual en 

aquesta època de l’any, meteorològicament parlant. 

Un pobre registre de precipitació en el còmput total i un 

contrast tèrmic força rellevant entre el dia i la nit ha 

coincidit de ple amb l’inici de la tardor el passat 22 de 

setembre. Una nova estació que ja mostra la seva cara 

més visible amb la caiguda de les fulles i el canvi de les 

seves tonalitats en l’arbrat de fulla caduca del nostre 

municipi, tant dels camps de fruita com d’algunes 

espècies del bosc de ribera. 

Setembre és, sens dubte, un període de canvi i de 

renovació que es fa palès amb el pas de registre de tot 

el que implica l’estiu cap a una nova situació de represa 

de l’activitat més rutinària i pròpia del dia a dia així com 

l’inici de noves propostes i, sobretot, del curs escolar. 

Un inici conjunt condicionat, malauradament, per la 

pandèmia de la Covid-19 que sembla no donar treva i es 

resigna a conviure entre nosaltres modificant els 

nostres hàbits, relacions socials i estats d’ànim. 

Aquest mes la notícia més destacable ha estat el retorn 

a les aules de l’alumnat d’arreu de Catalunya. Amb la  

voluntat de donar-li màxima pàtina de normalitat, les 

sensacions del primer dia d’inici d’aquest estrany curs 

es fusionaven entre l’emoció i els nervis propis del 

començament i un punt d’incertesa lògica per 

l’aplicació dels protocols de seguretat. Caldrà en aquest 

sentit, molta paciència, confiar en què les mesures 

siguin exitoses i deixar que el professorat i membres de 

la comunitat educativa facin la seva feina, que és la de 

formar els alumnes més enllà del relat de la pandèmia. 

El butlletí d’aquest mes, dedica una part del seu 

contingut a la veu de la nostra brigada municipal, un 

grup de treballadors indispensables pel nostre municipi 

i també recull l’entrevista al polifacètic artista i cantant 

Christian Mòdol que ens dona el seu parer sobre l’estat 

de salut de la Cultura en època de Covid. 
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CULTURA 
L’Aplec de setembre de Carrassumada...a l’església; Agraïment voluntariat 

mascaretes solidàries; Donació llibres Biblioteca per Francesc Mata; 
Restauració monument a ‘Rafael Casanova’; Celebració Diada Nacional de 

Catalunya; Elaboració mascaretes pubillatge; El Club de lectura. 
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Foto denúncia entorn Fusteria a Utxesa; Visita revista ‘Turisme Catalunya’; 

Visita Lleida TV amb ‘camins de l’eix’; Taller de ioga al pantà. 

ESPORTS 

Protocols obertura pavelló i sala tatami per a les activitats esportives; 
Signatura conveni col·laboració amb And. Team Torrentó; Concurs pesca; 

Competició mini f-class 100 al camp de tir; La pretemporada de futbol i 
futbol sala; La Societat de Caçadors inicia els controls biològics;  

Activitats esportives resultants 2020-21. 
ACTUALITAT 

Evolució de la Covid-19 durant el setembre; Afectació Covid-19 al nostre 
municipi i principals actuacions; Carles Escolà grava un videoclip a Torres;  

Celebració noces de diamant a l’Ermita; Conveni Mister English; Minut 
silenci; Grup de rescat setembre; Setembre, oscil·lació tèrmica; Finalitza 

el primer mural Transforma; La veu de la nostra brigada municipal. 
 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
La Llar d’Infants i l’Escola de Torres de Segre inicien un curs excepcional.. 

 

ACTUACIONS 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

L’ENTREVISTA    - Christian Mòdol i Garriga - 
 

SABIES QUE 
Carrassumada 2ª part (Històries de fe) 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella 
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L’APLEC DE SETEMBRE DE CARRASSUMADA... A L’ESGLÉSIA 
 

El primer diumenge de 

setembre és costum de 

celebrar la missa a l’Ermita. 

Enguany, pels motius de la 

pandèmia i causa del poc 

espai que hi ha a la capella, 

els Amics de la Mare de Déu 

de Carrassumada, junt amb 

mossèn Hèctor, han decidit 

apropar la petita verge a 

l’Església i també celebrar-hi 

la missa. Tot i això, la capella ha estat oberta durant una hora per a tots i totes que no han volgut perdre el 

costum de pujar al turó i visitar la imatge. 

La història diu que: El 31 de maig del 1887, el Sant Pare León XII va concedir indulgència plenària a quants 

visiten a la Santíssima Verge de Carrassumada a l’ermita el dia 5 de setembre de cada any. El 5 de setembre 

de 1954, el Senyor Bisbe D. Aurelio del Pino Gómez va entronitzar la sagrada imatge de N.S de Carrassumada. 

Tot i això, d’un temps ençà ja s’ha traslladat la celebració al primer diumenge d’aquest mes, dia en què 

s’aprofita també per donar gràcies per la collita. 

A causa de les condicions en què vivim, el d’aquest dia ha estat un acte amb no massa participació. De ben 

segur, que els que tenen devoció per la Verge i no hi han pogut assistir, l’han tingut igualment present. 

L’assemblea dels socis dels Amics de la Mare de Déu Carrassumada, que es feia el mateix dia de l’aplec de 

setembre, ha estat posposada a l’any vinent degut també a les restriccions sanitàries. 

La nota negativa ha estat la constatació, una vegada més, del grau d’incivisme d’algunes persones que la nit 

anterior havien fet una trobada a la zona de pins del nostre turó emblema i no es van emportar les deixalles. 

El turó i l’Ermita és un lloc de trobada i d’acollida. És per això que entre tots hem de vetllar perquè continuï 

així. “Si trobeu l’espai net, si us plau, deixeu-lo net. Gràcies”. 

 

AGRAÏMENT AL GRUP DE VOLUNTARIAT DE LES MASCARETES SOLIDÀRIES 
 

Fa gairebé sis mesos que es va crear a Torres de 

Segre el grup de voluntaris i voluntàries per 

confeccionar mascaretes i altres productes de 

protecció davant l’emergència sanitària que la 

Covid-19 va generar durant el mes de març.  

Des de l’Ajuntament s’ha cregut oportú fer un petit 

reconeixement a la tasca d’aquest grup, ja que, per 

sort, ara al mercat es pot trobar qualsevol producte 

sanitari que pugui ajudar a la propagació de la 

pandèmia, i es pot donar per acabada la seva labor. 

Valorem com a modèlica la feina feta per aquest 

equip i, per tant, els hem fet arribar un pin amb 
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l’escut de Torres i una carta signada 

pel nostre alcalde que en nom de tot el 

poble agraeix la seva feina al protegir-

nos a tots i totes amb les seves 

mascaretes casolanes davant el primer 

pols amb la malaltia. 

Agraïment que es fa extensiu també a 

tots aquells establiments comercials 

de la localitat que van donar, de forma 

totalment desinteressada, tots aquells 

productes dels quals disposaven per tal de confeccionar el que feia falta en aquells moments. 

Tot i això, no hi ha ni detalls ni paraules per a valorar la feina feta per aquesta cinquantena de persones, que 

lluny de buscar cap tipus de reconeixement ni gratificació, s’han volgut sempre mantenir en l’anonimat i 

aquestes virtuts són les que les fan encara més grans. La veritable solidaritat no busca publicitat. 
 

De part de tothom... moltes gràcies!! 

 

DONACIÓ DE LLIBRES A LA BIBLIOTECA PÚBLICA ‘GUILLEM DE CERVERA’ 
 

Aquest mes de setembre, en Francesc Mata i Solà ha fet 

donació de dues col·leccions de llibres a la biblioteca de 

Torres de Segre. 

La primera d’elles la compoNen un total de 30 exemplars 

de llibres d’anglès de nivells bàsic i mitjà. Cada llibre porta 

la traducció en català i  va acompanyat d’un quadren 

d’exercicis i d’un DVD on explica en anglès les aventures 

d’una petita guineu, el Geronimo Stilon, i que ajuda a 

l’escolta i la pronunciació d’aquest idioma. 

La segona col·lecció fa referència a la vida i obres dels 

grans compositors de música clàssica de tots els temps, 

des de Chopin o Verdi, passant per Schubert o Vivaldi. Una quinzena de llibres adreçats als lectors més menuts 

expliquen en castellà, les peripècies per les quals passen els seus protagonistes, el Do i la Mi, per tal de 

conèixer els detalls més importants de tan il·lustres compositors. Tot plegat acompanyat també amb un DVD 

per cada llibre que reforça l’aprenentatge de cada història. 

Totes dues col·leccions, un cop passat 

el temps requerit per assegurar la 

seva garantia sanitària, estaran a 

disposició de qui vulgui consultar-los. 

Aquests llibres portaran també un 

registre separat de la resta de llibres 

de la biblioteca. Generalment, les 

biblioteques en Xarxa com la de 

Torres, no accepten donacions de 

llibres, a no ser que es tracti d’algun exemplar únic o col·leccions de gran interès, com de les que parlem avui. 

Aprofitem aquest espai de la revista, en nom de la biblioteca municipal i de l’Ajuntament, per agrair al 

Francesc Mata el seu gest. 

Francesc Mata en el moment de l’entrega de les dues col·leccions 

de llibres a la Jose a la Biblioteca municipal. 
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RESTAURACIÓ DEL MONUMENT A ‘RAFAEL CASANOVA’ 
 

Coincidint amb una nova celebració de la Diada Nacional 

de Catalunya, el passat 11 de setembre, el poble de Torres 

de Segre dipositava els rams d’homenatge a la figura d’en 

Rafael Casanova en una nova llosa, que commemora la 

figura del que fou conseller en cap i defensor de la ciutat 

de Barcelona en l’època de Felip V. 

El dia 11 de setembre del 2001, es va fer la primera ofrena 

floral a aquest monument situat, des de llavors, en un 

lateral de la plaça dels Països Catalans. Ja fa 19 anys doncs 

que, any darrere any, les diferents entitats del poble li fem els honors cada Diada Nacional. 

Les inclemències del temps i els anys han fet que aquesta llosa anés perdent el seu relleu i que, en els darrers 

temps, les seves condicions deixessin molt que desitjar. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha procedit a fer una 

nova rèplica de la “Llosa d’en Rafael Casanova” a partir de la informació gràfica i contextual de l’original que 

es troba a Sant Boi de Llobregat. 

Una vegada extretes les mesures i proporcions s’ha procedit a utilitzar un morter de calç amb tixotropia per 

poder tallar els elements escultòrics. Per parts, s’ha preparat un encofrat de fusta i s’ha buidat una argamassa 

de morter amb càrrega de pedra mineral, calç, agents tixotròpics i silicats naturals. Aquest producte és un 

morter tècnic utilitzat en la restauració patrimonial per la seva qualitat, durabilitat i connotació històrica, ja 

que es tenen dades que els romans ja feien servir un tipus de morter molt similar. Una vegada buidat 

l’argamassa es procedeix a esculpir les talles. Primer els elements geomètrics, perímetre i escuts, i seguit dels 

textos, per acabar amb els detalls. El tallat ha sigut per parts mentre el producte encara és practicable, ja 

que una vegada passades les 8 hores, 

el morter endureix. Una vegada 

acabada la llosa, s’ha aplicat un 

producte base silicat hidròfuga.  

Es calcula que la peça actual pesa prop 

de 300 quilograms. El trasllat i la 

col·locació de la nova llosa sobre 

l’originària ha estat una tasca 

minuciosa i precisa. 

Des de l’Ajuntament celebrem la 

recuperació d’aquet monument, 

símbol de la defensa de l’autogovern i 

de les institucions catalanes. 

 Trobareu més informació sobre la història d’aquest monument al nostre poble a la Revista ‘El Pregoner 

de Torres’ edició 47, dins l’apartat ‘Sabies que...’. 

 L’obra ha anat a càrrec de l’escultor lleidatà Rubén Aranda Gallardo, tècnic superior en arts aplicades a 

l’escultura i disseny en arts plàstiques. Un artista polifacètic i del que destaquem els següents treballs , 

entre altres: 
 

-Restauració  i realització d’elements escultòrics gòtics del campanar de la Seu Vella de Lleida (2013). 

-Restauració de l’església gòtica de Santa Maria de Gardeny (2011). 

-Restauració del convent del Roser de Lleida (2015). 

-Rèpliques de copes neoclàssiques palau reial de Madrid (2019). 

Moment d’instal·lació de la llosa a sobre de l’anterior deteriorada. 

Una maniobra prou dificultosa degut al pes de la mateixa. 

Imatge a l’esquerra de l’estat de l’anterior monument amb clars símptomes de desgast  

i, a la dreta, la nova peça treballada i col·locada al lloc definitiu 



 
 

 
4 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2020 

CELEBRACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA A TORRES DE SEGRE 
 

Els actes al voltant de la Diada han començat a Torres de Segre el 

divendres dia 9 de setembre amb el repartiment de senyeres als 

baixos de l’Ajuntament per a tots/es els veïns/es que volguessin 

restituir la que ja tenien per una de nova o, en el cas que no en 

tinguessin, poder-la penjar per primer cop.  

Durant tot el matí s’han repartit 180 senyeres. Totes elles i moltes més 

s’han pogut contemplar durant el diumenge als balcons, finestres o 

terrasses, i totes elles han contribuït que el nostre poble lluïs d’una 

manera especial al llarg d’aquesta jornada de celebració i tradició. 

El diumenge dia 11 de setembre, les tasques de condicionament de la 

plaça dels Països Catalans per tal de dur-hi a terme els actes de la 

Diada Nacional de Catalunya, començaven molt matí. L’Ajuntament 

ha tingut clar en tot moment que per a celebrar una Diada segura per 

a tothom, calia seguir en tot moment les indicacions del Comitè de 

Direcció del Pla d’actuació del Procicat. A tal efecte, s’han desinfectat 

un centenar de cadires que s’han col·locat a la distància reglamentària, 

s’ha disposat de gel hidroalcohòlic a les entrades de la plaça, i el 

protocol d’actuació sanitari s’ha seguit, en tot moment, en les diferents 

actuacions de la celebració. 

L’acte en si, s’ha iniciat amb unes paraules de benvinguda i la 

presentació de la nova llosa del monument a Rafel Casanova, a càrrec 

de la regidora de Cultura, la Pepita Ruestes.  

Tot seguit, membres del pubillatge torressenc han pres la paraula tant 

per recordar els fets històrics de l’efemèride, com per a fer palesa la 

importància dels símbols de la nostra identitat catalana. Un d’ells, la 

figura de l’Hereu i la Pubilla. Així doncs, s’ha escoltat a la Lourdes Castany, primera Damisel·la, el Marc 

Torrelles, l’Hereu i la Winona Olivera, la Pubilla. La resta de representants del Pubillatge han excusat la seva 

presència. 

A continuació l’alcalde de la nostra vila, Joan Carles Miró, ha llegit un manifest en què feia evidents les 

mancances democràtiques en les quals es troba Catalunya davant d’un Estat opressor amb una figura de la 

monarquia molt deteriorada. 

Una representació del pubillatge torressenc amb la Regidora de Cultura de 

l’Ajuntament abans de fer la ballada de la sardana. 

L’alcalde de Torres de Segre en el moment d’adreçar-se als presents amb el 

discurs abans de fer l’ofrena floral tradicional. 
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Tot seguit s’ha procedit a l’Ofrena Floral en el que han participat un total de 17 entitats, associacions o 

tendències polítiques del poble. El ram de l’Ajuntament, portat per un representant de cada grup municipal, 

ha estat el darrer a ser dipositat damunt del Monument a Rafael Casanova. En acabar els honors florals, 

tothom s’ha posat dempeus per entonar l’Himne Nacional de Catalunya: ‘Els Cants dels Segadors’.  

 

El tenor lleidatà i torressenc, protagonista de l’Entrevista en aquest 

butlletí, en Christian Mòdol ha ofert al públic assistent un fantàstic 

concert de música catalana en el que no hi han faltat peces com ‘Rosó, 

pel teu amor’ o ‘La mare’, un parell de sardanes o cançons molt 

conegudes en català amb missatges que han arribat al cor dels presents.  

Per acabar, tothom que ha volgut ha pogut ballar la sardana ‘La flama 

de la Sardana’. Membres de l’Escola Sardanista de Torres han 

acompanyat als i les dansaires que agafats a unes tires de senyera per 

garantir la distància de seguretat, han fet una rotllana de germanor que 

ha posat punt final a una Diada atípica però que ha demostrat que malgrat les dificultats, Torres és fidel a la 

seva identitat catalana.  

 

 
 

 

OFRENA FLORAL AL MONUMENT 

1- Amics de la Mare de Déu de Carrassumada  

2- Llar de Jubilats “Sant Guardià” 

3- Associació de Dones “Santa Àgata”  

4- Escola Sardanista  

5- Coral “La Lira” 

6- Cooperativa de Carrassumada  

7-Club Atlètic Bitlles  

8-Penya Barcelonista  

9-Club de Tir Olímpic de Torres de Segre 

10-Club Esportiu de Pesca  

11- Club Esportiu Torres de Segre  

12- Agrupament Escolta Turribus 

13- CDR i Assemblea Nacional Catalana 

14- Consell per la República  

15- Esquerra Republicana  

16- Junts per Catalunya  

17- Ajuntament de Torres de Segre  

Tal com marca la tradició diferents entitats, associacions o grups locals han fet l’ofrena al monument 

recentment restaurat, dipositant un ram amb la cinta del nom que representen.  

A la imatge, membres de la Coral ‘La Lira’ i de la Penya Barcelonista. 

Els i les dansaires units per un tros de senyera han pogut ballar una 

sardana respectant la mesura de distància recomanada. 

Representants de l’actual Consistori junt al monument a Rafael Casanova 

un cop acabat l’acte de celebració. 

Visca Catalunya!! 
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ELABORACIÓ DE MASCARETES PEL PUBILLATGE PER LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
 

A causa a la situació generada per la Covid-19, el 

pubillatge torressenc, no havia pogut fer acte de 

presència a cap acte Institucional organitzat per 

l’Ajuntament des d’aleshores. Així doncs, la seva 

presència el dia de la celebració de la Diada 

Nacional de Catalunya, calia que fos el més lluïda 

possible. A tal efecte es va creure convenient 

encarregar la confecció d’unes mascaretes de roba 

que fossin totes iguales i els/les pogués 

representar com a grup. 

Des de la regidoria de Cultura es va encarregar la 

confecció d’unes mascaretes a una de les 

cosidores del grup de voluntàries que, per la seva banda, també fa petits encàrrecs com a cosidora a la gent 

que ho pugui necessitar. 

La Maria Agustina Vidal Ibars va cosir, amb molt de gust, cinc mascaretes infantils i cinc juvenils amb roba 

de cotó blau i amb l’afegitó d’una petita senyera al lateral que els hi quedava molt bé. Aquestes peces de 

roba podran ser utilitzades pel Pubillatge en els actes dels quals puguin gaudir fins al mes de desembre.  

En aquest sentit, l’Ajuntament té previst la confecció de mascaretes corporatives amb l’escut del nostre poble 

per la Festa Major. 

 

EL CLUB DE LECTURA TORNA A LLEGIR 
 

Després de set mesos sense poder reunir-se, el Club de lectura de la Biblioteca de Torres s’ha tornat a trobar. 

Era tot just abans del confinament per motiu de la Covid-19, que les vint-i-tres persones que conformaven 

la primera trobada del Club de lectura es reunien per tal d’obtenir el primer exemplar de lectura. El llibre en 

qüestió era ‘Una família exemplar’ d’en Genís Sinca, la lectura del qual havia de ser posada en comú, 

suposadament, al cap de poc temps. Això no ha estat possible fins al dimarts dia 22 de setembre. Aquest dia, 

i mantenint totes les recomanacions sanitàries, unes vuit persones integrants del grup es van reunir per tal 

de valorar la lectura i posar en comú les sensacions que aquesta els havia despertat. La resta de components, 

tot i estar interessats/des a continuar formant part del grup, seguien la dinàmica i feien les seves aportacions 

a través del grup de WhatsApp que té l’esmentat Club lector. 

La novel·la de l’autora lleidatana Montse Sanjuan que porta per títol ‘El misteri del bressol buit’, és la segona 

lectura proposada per la Jose Bosch, la bibliotecària i coordinadora del grup. 

Esperem que aquest relat misteriós que té com a protagonistes un assassinat i un posterior segrest, pugui 

captivar a l’equip lector i aquest pugui trobar-se amb més èxit de participació en la propera ocasió. Unes 

trobades que s’han pautat de forma mensual. 
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FOTO DENÚNCIA DE L’ENTORN DE LA FUSTERIA A UTXESA 
 

Aquest últim mes d'agost, de la mà dels nostres tècnics de Medi Ambient, la Daniela i l’Adrià, hem volgut 

donar a conèixer des de la Fusteria la situació del nostre entorn, ja que molts dels nostres visitants quasi 

sempre que venen en caps de setmana es troben molts llocs plens de brutícia. 

Els tècnics de TDSNaTur, cada dilluns i dimarts s’encarreguen de netejar tot el que poden i el que donen 

l’abast, quedant alguns racons als quals no hi poden accedir, però si més no una de les seves feines és tenir 

cura de la neteja d'Utxesa, canviar les bosses de les papereres  repartides en diferents indrets 

de l'embassament, esporgar i desbrossar, evidentment que també qualsevol mena de brutícia que hi 

observen la netegen però, des d’aquest espai, és just que vulguin reivindicar un major grau de responsabilitat, 

intentar que la gent que visita aquest Espai Natural sigui encara més responsable amb el nostre entorn. 

És impossible que tothom tingui cura de la naturalesa i d’aquest magnífic indret i cal dedicar-hi esforços per 

procurar revertir al màxim aquesta situació, però a la vegada hem de ser també una mica justos i si s’observa 

alguns d'aquests comportaments irresponsables, cal fer-ho saber a la gent i denunciar si és oportú. 

 

Aquestes tasques de neteja es fan cada 

setmana, i cada vegada veiem igual o 

més brutícia, cosa que pels amants de 

la naturalesa i sobretot d'Utxesa ens trenca el 

cor de veure aquest indret natural del 

nostre municipi en aquestes condicions tan 

lamentables cada cap de setmana. 

Sembla mentida que el descans, el respecte i 

la pau que la naturalesa en general ha tingut 

durant els mesos de confinament mentre 

hem estat tancats a les nostres llars, s’hagi esmicolat en poc temps tornant a la mateixa dinàmica que teníem 

abans. Els que l’estimem, hem de ser conscients que tot el que la naturalesa ens ofereix ho hem de 

correspondre amb respecte i estima. D’aquesta manera sempre s’hi guanyarà, però amb l’incivisme tot el 

que estem fent és deixar una petjada molt dolenta per al futur de les generacions properes. 
 

Des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, volem insistir en la importància de denunciar tots 

aquells actes que es visualitzin i danyen el nostre entorn i patrimoni perquè només així podrem mirar de 

resoldre una problemàtica latent i força preocupant. 
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Imatges diverses de diferents punts on es fa evident el lamentable estat en que es troben alguns indrets del pantà, sobretot els caps de setmana 

Espais nets després d’una batuda dels nostres tècnics de TDSNaTur 
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REPORTATGE DE TORRES DE SEGRE A LA REVISTA TURISME CATALUNYA 
 

Aquest darrer mes, hem tingut la visita de l’equip de 

redacció de la revista Turisme Catalunya per a fer un 

reportatge de la nostra localitat. Durant tot un dia sencer, 

tècnics de TDSNaTur i la regidora de Medi Ambient, Bianca 

Pop, han estat mostrant als corresponsals d’aquest butlletí 

totes les zones del municipi de més rellevància turística, així 

com l'església de la nostra senyora d'Assumpta, 

l'aiguabarreig, el Museu de l’Evolució ubicat al 

Molí, Carrassumada i per finalitzar la visita els han portat 

a Utxesa, on han fet una ruta des de la Vall de Secà, fins al 

Punt d'Informació passant per les comportes del 19, el tossal dels moros, el molí i altres urbanitzacions de 

l'embassament. Un recorregut acompanyat per una extensa explicació de les activitats que s’hi fan com a 

municipi, i des d'Utxesa que donarà peu, de ben segur, a un magnífic reportatge que sortirà en l’edició del 

pròxim mes d’aquesta revista mensual de caràcter informatiu per a tota Catalunya. 
 

LLEIDA TV GRAVA EL MUSEU I UTXESA PEL PROGRAMA ‘CAMINS DE L’EIX’ 
 

Júlia París de Lleida TV, també ens ha visitat interessada en què Torres de Segre 

formés part del nou programa anomenat ‘Camins de L'Eix’, en el qual es vol donar 

a conèixer el patrimoni rural, natural i agroalimentari del territori català. Un dels 

capítols se centra en la comarca del Segrià, i la nostra localitat ha estat una de les 

escollides per poder-la representar i explicar. Una visita completa al nostre Museu 

de l’Evolució ha estat l’estendard principal de la visita gràcies, en bona part, a les 

més de mil peces del món rural, una col·lecció fruit d’una donació d'una part de 

la col·lecció privada d'un veí del nostre poble. A més, ja que formem part 

del món rural i agroalimentari, no ha faltat el recorregut pels camps de fruita i 

l’embassament d’Utxesa, rodejat també de fruiters, únics a Catalunya. Ben aviat en podrem veure el resultat! 

 

TALLER DE IOGA A L’EMBASSAMENT D’UTXESA 
 

Com ja és de costum a Utxesa, des de 

TDSNaTur es continua apostant per activitats 

periòdiques vora l'embassament. Aquesta 

vegada l'experiència que s’ha ofert ha estat 

un taller de Ioga al costat mateix del pantà 

gràcies a Carolina Herrera, una monitora que 

ha dirigit l’activitat de manera voluntària i 

que ha generat una gran satisfacció entre la 

trentena de participants de totes les edats. 

En definitiva, una experiència única, ja que moltes activitats d’aquest tipus com el ioga o la meditació es fan 

en espais tancats, gimnasos o pavellons i, aquesta en concret, ha estat realitzada a l'aire lliure, al costat de 

la calma de l’embassament, contribuint al cent per cent a un moment de relaxació total, on la ment només 

ha estat abocada a la veu de la monitora i al cant dels ocells de la zona. 

Esport i natura, dos conceptes sobre els quals s’organitzaran noves propostes al llarg d’aquest any i el proper 

amb el propòsit de fer participar gent de totes les edats. 
 
 

Article de la revista ‘Turisme Catalunya’ nº 54, juny 2019 
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PROTOCOLS D’OBERTURA DEL PAVELLÓ I  SALA TATAMI PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Després de finalitzar la cessió del pavelló per acollir gent de la campanya fructícola asimptomàtica o lleu 

contagiada de la Covid-19 i la posterior neteja i desinfecció d’aquest equipament esportiu, que s’explica en 

més detall a l’apartat actuacions d’aquest butlletí, s’ha deixat llesta i preparada la instal·lació per acollir de 

nou l’activitat pròpia del mes de setembre, sobretot en l’àmbit esportiu. 

Tot i la situació viscuda els darrers mesos i la que estem vivint aquests dies, l’inici de les activitats i les 

competicions esportives són ja una realitat. Un començament diferent que ha estat marcat per les mesures 

restrictives que han de permetre fer front a l’expansió d’una pandèmia que encara està força present. 

D’aquesta manera, per a poder garantir la màxima seguretat higiènica i sanitària, des de l’Ajuntament s’ha 

establert un protocol normatiu per l’obertura del pavelló i de la sala del tatami de la Plaça Catalunya a les 

diferents activitats esportives que s’hi desenvoluparan des d’ara fins al pròxim mes de maig, sempre que la 

situació ho permeti. Un document que s’ha explicat i facilitat als diferents responsables de les activitats i que 

han donat el seu compromís a seguir-lo pel bé de tots els usuaris i usuàries. 

Entre altres coses, aquest protocol recull la normativa vigent per fer activitat física segura en espais tancats, 

indicant les persones que hi poden accedir (només esportistes i tècnics, NO públic), horaris de les diferents 

activitats, les mesures establertes dins l’espai i les que durà a terme l’empresa o club responsable abans i en 

finalitzar cada entrenament i/o partit. També incorpora un planell dels dos espais que mostra com accedir-

hi i sortir-hi amb les normes d’ús d’obligat compliment. 
 

(Plànol del pavelló poliesportiu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Llegenda                 Porta accés/ sortida 

Per accedir al pavelló es farà a través de la porta principal ubicada al ‘hall’ del mateix recinte (entrada neta). 

Un cop el grup hagi finalitzat l’activitat la sortida a l’exterior de l’equipament es farà per la porta metàl·lica 

ubicada al marge esquerre de l’escenari d’aquest espai (sortida C/ Àngel Guimerà) on també hi haurà els 

únics serveis disponibles. Els dos vestidors interiors no es podran utilitzar. 

L’entrada i sortida de la sala del tatami és la mateixa i caldrà esperar que acabi un grup per entrar-hi. 
 

 

 

L’Ajuntament es reserva el dret de poder modificar aquest document en funció de l’evolució de la situació 

sanitària basant sempre el seu contingut amb els criteris i directrius donades des del Departament de Salut, 

Procicat i la Delegació d’Esports de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

ES
PO
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TS

 

ENTRADA 

NETA 

Plaça Països 

Catalans 

Carrer Àngel Guimerà 

Sala  

billar 

Pista poliesportiva 

SORTIDA 

Grada 1 

Grada 2 

escenari 

WC’s  

disponibles 

Vestuari  

NO disponible 
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SIGNATURA DEL CONVENI AMB ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ I PARTICIPACIÓ AL MUNDIAL 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha renovat, un any 

més, l’acord de col·laboració amb l’equip Andotrans 

Team Torrentó. 

L’alcalde de la vila, Joan Carles Miró i el manager de 

l’equip i veí del municipi, Ferran Torrentó han fet oficial 

la signatura d’aquest conveni a les dependències 

municipals.  

Un dels objectius principals del Consistori és el 

compromís envers activitats que tinguin un retorn 

directe a la nostra població, considerant l’esport com un 

element important a donar suport i a potenciar, per això 

fa una aportació econòmica en concepte de patrocini. 

Andotrans Team Torrentó lluirà la imatge corporativa de l’Ajuntament per tot el territori estatal i la difondrà 

en les publicacions que faci i en l’activitat que desenvolupi al llarg de tota la temporada. 

L’equip de motociclisme, amb arrels a Torres de Segre, que 

participa en el Campionat d’Espanya de Superbikes i 

mostra una evolució clara del projecte assolint els objectius 

marcats, espera poder repetir els èxits d’anys anteriors i, 

perquè no, intentar millorar-los. De moment, després 

d’haver-se disputat quatre proves del 2020, el seu pilot 

Óscar Gutiérrez ja ha fet sis podis i ha augmentat el seu 

lideratge en el Campionat, camí de repetir títol. Les 

properes curses del ESBK les disputaran al Circuit de 

Navarra, el proper cap de setmana del 17 i 18 d’octubre. 
 

Aquesta temporada, a més a més, el projecte de l’equip ha anat molt més enllà, ja que s’ha decidit participar 

també al Mundial de Superbikes amb l’Óscar Gutiérrez com a principal aposta. Una decisió atrevida en forma 

d’una oportunitat exclusiva i alhora exigent que obligarà a donar la millor versió d’aquest conjunt capitanejat 

pel torressenc Ferran Torrentó. Tot i que les primeres actuacions en aquesta competició de gran format no 

han estat exemptes de complicacions i dificultats, el convenciment i la bona feina de tots els membres de 

l’equip segur que faran de l’Andotrans Team Torrentó, un conjunt competitiu amb un potencial força elevat 

tant del seu pilot com de la seva moto, que duu un motor íntegrament fet per l’equip a les seves instal·lacions. 

Moment de signatura de l’acord de patrocini i suport a l’equip d’un 

Ferran Torrentó orgullós de poder dur l’escut de Torres de Segre 

per a totes les curses del campionat d’Espanya i Mundial SB. 
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CONCURS DE PESCA MARATÓ A UTXESA 
 

L’embassament d’Utxesa ha acollit de nou un concurs de pesca dels denominats 

“Marató” ja que es pesca durant tres dies seguits, en aquest cas, el cap de 

setmana del 20, 21 i 22 de setembre. Després dels dubtes inicials dels membres 

de la Junta del Club a l’hora de decidir si fer la prova o no per la previsió de pluja 

intensa, finalment s’ha pogut realitzar la prova amb algun ruixat durant la nit. 

Un fet que ha condicionat la participació en l’esdeveniment que, tot i això, ha 

reunit 12 pescadors. D’aquests, tan sols quatre han pogut capturar algun 

exemplar. Cal destacar, en aquest sentit, que les captures aconseguides han estat carpes força grans, la més 

petita ha pesat 5 quilograms de pes. Seguint en tot moment les mesures establertes de seguretat per la Covid-

19, la jornada ha acabat amb el pesatge que ha deixat a Rafa Ocaña amb un pes de 26,020 quilograms, seguit 

d’Enric Valls amb 14,300 i de l’Eduard Escolà i del Jordi Panadés amb 8,920 i 8,380 quilograms de pes. 

El primer cap de setmana d’octubre s’ha celebrat el segon i últim ‘marató’ de pesca que detallarem en el 

proper butlletí. La suma dels dos concursos esdevindrà la classificació final. 

 

COMPETICIÓ DE MINI-FCLASS 100 AL CAMP DE TIR 
 

 

El camp de tir municipal ha acollit, el passat dissabte 26 de setembre, una 

competició de mini-fclass 100 de la Copa RFEDETO amb la participació d’un bon 

nombre de tiradors. En aquesta modalitat, s’utilitzen carabines del calibre 22LR, 

per tirar un total de 60 trets de competició a uns blancs col·locats a 100 metres. 

L’esdevenir d’aquesta prova celebrada en aquesta instal·lació local ha estat 

complicada a causa del fort vent però, alhora, divertida i competitiva. 

La Federació de Tir, per evitar contagis davant l’actual pandèmia, descentralitza 

les competicions oficials tot fent-ne, simultàniament, a diferents clubs d’Espanya. 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES RESULTANTS CURS 2020 - 21 
 

Passat el període d’inscripcions a l’oferta esportiva proposada des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 

de Torres de Segre, les activitats que han sortit després d’assolir el mínim d’inscrits i que s’han iniciat a partir 

de dilluns 7 d’octubre són:  
 

 ZUMBA (Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:00 hores): Pavelló poliesportiu. 
 

 HIPOPRESSIUS/PILATES (Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:00 hores): Pavelló poliesportiu. 
 

 CROSSFIT (Dilluns i dimecres de 21:00 a 22:00 hores): Pavelló poliesportiu. 
 

 FITNESS STREET (Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:00 hores): aire lliure. Punt sortida exterior pavelló. 
 

 GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT (Dimarts i dijous de 15:20 a 16:20 hores): Sala tatami Plaça Catalunya 

(exclusiu sòcies de la Llar de Jubilats) 
 

 BALL EN LÍNIA (Dijous de 15:15 a 16:15 hores): Poliesportiu. Inici de classes: dijous 5 novembre! 
 

 PATINATGE (Dijous de 16:30 a 17:30 hores): Pavelló poliesportiu. 
 

 KARATE (Dijous de 16:45 a 17:45 hores): Sala tatami Plaça Catalunya 
 

 

L’inici de les classes dirigides ja han començat en els diferents espais municipals a excepció de ‘Ball en línia’ 

que ho farà el pròxim dijous 5 de novembre. Ioga i Spinning no s’han iniciat per manca d’inscripcions i no 

arribar al mínim establert. No obstant, encara hi ha l’oportunitat de poder-s’hi apuntar igual que a la resta 

d’activitats on hi ha vacants. Si més endavant s’aconsegueix arribar a fer el grup, aquestes dues activitats es 

podrien iniciar presencialment. 
Per més informació podeu contactar al telèfon 610404121  
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LA SOCIETAT DE CAÇADORS INICIA ELS CONTROLS CINEGÈTICS PER PAL·LIAR ELS DANYS 
 

Tot i ser un esport, la caça s’ha convertit en l’actualitat en una activitat essencial de 

control i seguiment de fauna cinegètica. L’elevada densitat d’algunes poblacions 

d’espècies com el porc senglar o el conill està fent aflorar, cada cop més, 

conseqüències negatives i perjudicials (accidents de tràfic, danys als cultius, 

persistència de malalties, com la preocupant i cada cop més estesa ‘Peste Porcina 

Africana’ (PPA), o danys en els mateixos ecosistemes). 

La caça ha esdevingut una activitat reguladora que compensa la manca de 

depredació natural i, per tant, tendeix a restaurar el funcionament natural de l’ecosistema. Al nostre 

municipi, aquesta important labor l’està duent a terme de manera exemplar la Societat de Caçadors de 

Torres de Segre. Una entitat organitzada i preparada que autogestiona els diferents controls biològics dins 

el nostre terme amb el suport de l’Ajuntament i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Ambient juntament amb la col·laboració, en alguna de les batudes, dels agents rurals. 

L’estat d’alarma i el període de confinament arran de la Covid-19 també ha afectat en l’execució de la majoria 

d’aquests controls de fauna amb restriccions que han fet paralitzar l’activitat de caça en general i de la nostra 

Societat. Passats uns mesos, davant la necessitat d’actuació i el retorn a una ‘nova normalitat’, la caça major 

s’ha reprès a tot el territori des del dia 6 de setembre.  

A casa nostra, malgrat les queixes rebudes per danys als 

conreus locals, sobretot de panís, des de la Societat de 

Caça s’ha decidit iniciar les batudes més endavant, per 

garantir, per davant de tot, la salut dels seus gossos i 

evitar exposar-los a les altes temperatures registrades a 

principis del passat mes. D’aquesta manera, el passat 

diumenge 27 de setembre ha estat la data escollida per 

realitzar la primera batuda de les previstes per aquesta 

temporada. L’actuació en concret s’ha dut a terme en 

unes finques de blat de moro de la zona de 

Carrassumada i del Solibernat en les que hi havia rastre 

evident de danys pel pas de senglars.  

La jornada ha començat 

ben d’hora amb el tall 

dels diferents camins 

afectats dins l’àrea 

d’actuació mitjançant 

plaques d’autorització 

junt amb el permís del Consistori i el senyal de batuda 

homologada. Aquestes indicacions són obligatòries i 

serveixen d’indicadors i d’advertiment a la gent per 

evitar que no s’entri dins la zona delimitada mentre dura 

la cacera. En aquest sentit, la Societat de Caça, uns dies 

abans de fer el control biològic, presenta a l’Ajuntament 

la notificació de batuda indicant la zona on s’actuarà, 

l’horari i els talls de camins o carreteres que caldrà 

efectuar dins el mateix. Aquesta bona entesa entre 

l’entitat local i la corporació municipal és bàsica per garantir la seguretat i l’èxit de l’actuació. 

Moment de trobada dels caçadors locals per iniciar la jornada 

En color groc, zona d’actuació del control biològic efectuat el 

passat diumenge 27 de setembre (Carrassumada i Solibernat) 
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Un cop senyalitzada la zona i seguint en tot moment les mesures higièniques de control de temperatura, 

rentat de mans i ús de mascareta, els 18 caçadors participants, dividits en subgrups, han realitzat durant 

unes hores una batuda, acompanyada per quatre colles de gossos que és l’equivalent a uns quaranta, en la 

que s’ha aconseguit veure 4 porcs senglars dels quals se n’han abatut 2 exemplars mascles d’uns 80 

quilograms de pes. 

En aquest control efectuat s’ha pogut comprovar ‘in situ’ 

la gran afectació sobre els camps que està fent la 

població de porcs senglars establerta al nostre terme. 

Un fet similar a la resta del territori,  ja que en els últims 

anys el nombre de senglars ha augmentat molt a 

Catalunya, una tendència general que també s’ha donat 

a França, Portugal o Europa en general. Això es deu al fet 

que es tracta d’un animal intel·ligent, amb gran capacitat 

per trobar recursos i aliment en molts entorns, i que, a 

més, és omnívor. Segons el programa de seguiment de les poblacions de senglar realitzat per la Generalitat 

de Catalunya, durant els últims 25 anys, la quantitat de senglars caçats a Catalunya s’ha multiplicat per 

3,5. Actualment, l’auge de la població de senglars, l’aparició de 

múltiples carreteres i la falta de passos de fauna ha propiciat que els 

accidents de trànsit provocats per animals salvatges siguin una 

problemàtica constant i ha fet que es busquin mesures per resoldre 

aquest conflicte. Les xifres d’aquest tipus d’accidents, que també 

poden causar ferits i fins i tot algunes víctimes mortals (gairebé 

sempre motoristes), són importants. Aquest any, els Mossos 

d'Esquadra han hagut d'intervenir des de començament d'any en 2.367 sinistres amb animals implicats, que 

van provocar ferides a gairebé 200 persones, encara que cap víctima mortal. 
 

Però al nostre terme municipal, no només és el porc senglar 

l’espècie que prolifera i causa grans afectacions. 

Darrerament, l’augment de la població de conill, sobretot, 

a la zona de Vilanova ha resultat devastadora pels danys 

provocats en els conreus i finques agràries properes per 

desesperació dels seus propietaris. Una plaga que de 

moment sembla estar controlada gràcies als continus 

controls que es van fent des de l’estiu amb permisos 

extraordinaris del Departament d’Agricultura i de la Societat 

al caçador, vàlida fins al 10 d’octubre, data a partir de la qual comença la veda normal i ja està permesa la 

caça de totes les espècies autoritzades. 
 

A més, segons ha informat la Societat de Caçadors de Torres de Segre, sembla que hi 

ha una altra espècie que està augmentant la seva presència i que causa desperfectes 

en finques del nostre territori com és el cabirol. Aquest any, el cens d’aquest animal al 

nostre terme municipal ha anat en augment i s’estipula que està entre els 35 i 40 

exemplars, unes dades que podrien indicar un nou problema d’afectació futura als 

camps de conreu similar al que està produint el porc senglar. En aquest sentit, el 

Departament ha autoritzat a la Societat de Caça local, poder fer també controls 

biològics limitats d’aquesta espècie més pròpia de la muntanya i que ha trobat a la 

plana una zona amb menjar i aigua abundant que ha facilitat la seva integració. 
 

Evidència dels estralls produïts pels senglars en una de les finques 

caçades de blat de moro 

Afectació d’una finca de fruiters locals per la plaga de conills 
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL SETEMBRE 
 

L’agost acaba amb una situació no desitjada davant l’augment de casos positius arreu i la incertesa de com 

s’afrontarà un setembre que coincideix amb l’inici del curs escolar, el canvi d’estació i baixada de 

temperatures i el reprendre de l’activitat diària en general. 

Iniciem un mes de setembre amb noves limitacions i cribratges massius en diferents poblacions mentre des 

d’Educació s’assegura l’obertura dels centres educatius amb mesures ‘anti- Covid’. A una setmana de l’inici 

del curs escolar, els indicadors de risc de rebrot baixen a la demarcació de Lleida i baixa a 1 la mitjana de 

velocitat de reproducció del coronavirus a Catalunya. S’elaboren protocols d’obertura d’escoles difícilment 

aplicables amb ràtios de 20 alumnes i l’establiment de grups estables, entre altres. 
 

Índia supera els 4 milions de positius amb un nou record de contagis. França compleix la seva primera 

setmana amb les escoles obertes i Brasil provarà la vacuna russa a finals d’octubre. 
 

A quatre dies de començar l’escola, el Departament de Salut informa que el risc de rebrot a la demarcació de 

Lleida s’incrementa amb 35 nous positius tot i mantenir-se a la baixa al Segrià. Es registren nous contagis 

arreu del territori i s’estableixen noves mesures a estats membres de la Unió Europea com Anglaterra tot 

prohibint reunions de més de 6 persones o França que redueix a 7 dies la quarantena per casos positius, 

mentre a la Xina s’empren les vacunes a centenars de milers de persones. 
 

El dia abans de començar un nou curs escolar, Salut Pública decideix descartar la realització de test PCR 

massius als professors de Catalunya perquè no és un 

col·lectiu de risc i demana evitar ‘en la mesura del 

possible’ que els avis recullin els nens a les escoles. Més 

d’un milió i mig d’alumnes del territori català tornen a 

les escoles el 14 de setembre, 61.330 d’ells a Lleida 

sense incidències, amb optimisme però amb incertesa i 

l’obligatorietat d’ús de la mascareta a partir de 6 anys, 

agrupació estable, distància de seguretat i rentat de 

mans, entre altres mesures. 

El mateix dia s’alerta d’una acceleració de la pandèmia a Bèlgica; el govern d’Àustria decreta ‘la segona onada 

de Covid’ i els rebrots obliguen a confinar de nou Israel. 

Aixequen les restriccions específiques al Segrià i les prorroguen a la Noguera. L’Alt Pirineu i Aran passen a 

tenir, a mitjans de setembre, el risc de rebrot més alt de Catalunya. 

Reporten 30 grups confinats en el tercer dia d’escola, un d’ells a Lleida ciutat. Es fa evident la mancança de 

professorat de reforç per poder reduir ràtios i/o cobrir les baixes dels docents en quarantena. Una setmana 

després d’iniciar-se les classes, segueixen pujant el nombre de grups confinats en escoles de la demarcació 

per algun cas de coronavirus.  
 

A Espanya, els ulls se centren en Madrid on el Govern 

espanyol i la capital de l’Estat tanquen files per intentar 

frenar l’allau de contagis. S’anuncien confinaments 

selectius a les zones on hi hagi més incidència del virus 

i efectius militars i policials es despleguen a la 

comunitat madrilenya per ajudar a frenar la 

propagació.  
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Dos dies després s’alerta que no hi haurà prou vacunes per tota la població mundial fins al 2024 i es detecta 

a Catalunya quatre casos de reinfecció per coronavirus. 
 

La pandèmia fa créixer un 40% el nombre de persones que recórrer al Banc dels Aliments a Ponent.  

A tres dies de finalitzar el mes de setembre, la demarcació 

de Lleida ja té més de mig centenar de grups escolars aïllats 

per coronavirus. A l’Alt Pirineu baixa l’alt risc de rebrot i 

manté una tendència a la baixa mentre la velocitat de 

propagació s’incrementa a la regió sanitària de Lleida. 
 

 

El ministre de Sanitat alerta que Madrid està en ‘seriós risc 

sanitari’ i experts en salut pública demanen que s’apliquin 

mesures de la Fase I, el dia que entra en vigor la prohibició 

de fer reunions socials de més de sis persones. Itàlia ofereix 

ajut a Espanya i França davant l’increment de casos. 
 

El mes de setembre s’acaba amb una tendència a l’alça de 

positius detectats a les escoles lleidatanes i a Catalunya 

que ja acumula més d’un miler de grups afectats. 

S’incrementa a Lleida el risc de rebrot, la situació empitjora a les Garrigues, que passa de la zona groga a la 

vermella en 48 hores, i la Cerdanya continua encapçalant el risc. 
 

 

Tot i que les xifres d’abast mundial canvien 

constantment, al món s’arriba a finals de setembre 

als 33,7 milions de casos i es supera el milió de 

defuncions.  

Els Estats Units d’Amèrica encapçalen el recompte 

amb prop de 7.421.000 casos positius i també en 

nombre de morts amb gairebé 210.000. 

Per volum d’infectats el segueix l’Índia, amb 

6.549.373 contagis; el Brasil, amb 4.915.289 i 

Rússia amb 1.209.039 afectats. Espanya és el membre de la UE amb més infeccions, gairebé 790.000 casos. 

 

Dades actualitzades a 30 de setembre de 2020 sobre els efectes de la Covid-19 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fonts: Departament de Salut i 

Ministerio de Sanidad Afectats Morts 

TORRES DE SEGRE 125 0 

LLEIDA 13.478 338 

CATALUNYA 163.807 13.342* 

ESPANYA 769.188 31.791 

MÓN 33.760.000 1.009.000 

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 segueix convivint a casa nostra i sembla que la creació d’una vacuna segura sigui 

el punt d’inflexió que contribueixi a millorar definitivament la situació. És l’horitzó d’esperança. El jul iol, el 

més crític a Torres de Segre i al Baix Segre pel que fa a les persones afectades pel coronavirus, ja va quedant 

enrere i comencem a respirar amb una mica més de tranquil·litat. No obstant, cal que seguim sent 

responsables i no abaixem la guàrdia per mantenir amb garanties aquesta calma prudent. No podem oblidar-

nos de respectar les mesures i recomanacions a tots els nivells: a casa, a la feina i en l’oci. 

La restauració i el comerç local han estat de les activitats econòmiques més perjudicades i encara segueixen 

arrossegant les conseqüències negatives derivades de la limitació de les activitats, i fins i tot, dels tancaments 

temporals durant el confinament. Afortunadament, cada vegada són més a prop les subvencions de 4 milions 

d’euros provinents del Fons de Contingència, que tenen el principal objectiu d'ajudar al manteniment del 

teixit econòmic del Baix Segre i reprendre la seva activitat habitual d’abans de l’esclat de la pandèmia. El 

repartiment d’aquestes ajudes es consensuaran des del Consell Comarcal del Segrià amb col·laboració dels a 

ajuntaments dels municipis afectats -Torres de Segre, Lleida, Alcarràs, Aitona, Soses, Seròs i la Granja 

d'Escarp- i altres entitats de l’àmbit econòmic. 

El setembre a Torres de Segre s’iniciava amb 

110 casos positius confirmats -i acumulats 

des de l’inici del recompte al març- i l’hem 

finalitzat amb 125: les 15 persones 

contagiades durant aquest mes refermen un 

descens pel que fa a la xifra de nous casos 

respecte a la del mes anterior (21 a l’agost). 

Afortunadament, altre cop, la nota positiva 

són els símptomes lleus o inexistents entre 

els contagis i l’absència de víctimes mortals 

al nostre municipi per coronavirus. 

Segons el registre del Departament de Salut, 

les persones sospitoses de contraure Covid-

19 han seguit pujant dels 309 inicials als 399 en l’últim dia de setembre. La taxa local estandarditzada -positius 

per cada 10.000 habitants- ha crescut fins a superar lleugerament els 600 punts i deixar enrere els 483 de 

just 30 dies abans. La xifra segueix sent superior que el valor de la comarca del Segrià (400) però una vegada 

més, per sota de municipis veïns com Aitona, Alcarràs i Soses. 
 

Al llarg de les últimes quatre setmanes s’han repetit les actuacions de neteja i desinfecció dels espais públics 

per part dels treballadors municipals, la feina de control i ajuda dels agents locals, i el repartiment de 

material de protecció entre la població des de l’Ajuntament. Totes aquestes accions, i d’altres impulsades 

des del consistori, segueixen actives, i fins i tot replantejades per minimitzar encara més el nombre de 

contagis de Covid-19 a Torres de Segre. 
 

Pel que fa als actes locals, el setembre ha permès celebrar la Diada Nacional de Catalunya a la plaça dels 

Països Catalans i l’aplec a l’Ermita de Carrassumada, dues cites marcades al calendari anual que s’han pogut 

dur a terme sense oblidar les mesures de prevenció pertinents. Val a destacar també, la classe dirigida de 

ioga celebrada a Utxesa, una nova activitat que ha buscat harmonitzar el cos, la ment i l’ànima de la gent 

assistent. Tot i que a poc a poc la gent recupera l’alegria i la il·lusió per participar en propostes obertes a 

tothom, malauradament la situació vigent de pandèmia impedeix poder organitzar-les com cal. No obstant, 

de ben segur que quan el context sanitari i social millori, sorgirà l’oportunitat per poder-les tirar endavant. 
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MÉS PREVENCIÓ ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 

Des de l’inici de l’estat d’alarma decretat per l’expansió de la Covid-19, l’Ajuntament s’ha compromès en 

prevenir contagis a Torres de Segre i dotar de la millor prevenció els espais municipals on especialment s’hi 

reuneix molta gent. El setembre coincideix amb l’inici del curs escolar i els centres educatius de la vila no 

podien ser menys: han vist augmentat el material que ajuda a combatre l’avanç del virus. 

L’Escola i la Llar d’Infants, amb prop de 150 d’alumnes i 18 infants respectivament, més les mestres i el 

personal no docent, han iniciat les classes amb nou material de prevenció proporcionat per l’Ajuntament: 

termòmetres, catifes desinfectants pels accessos des de l’exterior, dispensadors automàtics de gel 

hidroalcohòlic amb peana, saboneres automàtiques repartides pels lavabos, menjador i sala de professores, 

dosificadors de tovalloletes individuals, rotllos de paper pels canviadors de bolquers, productes 

desinfectants de superfície i de mans, potents aspiradors i caixes de mascaretes FFP2. 

Altres espais públics de Torres de Segre, com són el pavelló poliesportiu, la biblioteca Guillem de Cervera, la 

sala d’actes i la Llar de jubilats Sant Guardià, també han vist reforçades les mesures de seguretat en favor de 

tota la gent que hi pugui acudir durant la realització d’activitats. En aquests espais també s’han instal·lat 

dispensadors automàtics de gel i s’han intensificat les tasques de neteja. A més, la sala d’actes, que acull 

múltiples activitats i és la seu de la Penya Barcelonista, a partir d’ara té indicades quines butaques són aptes 

per asseure's i quines s’han de respectar sense usar, amb l’objectiu de mantenir la distància de seguretat 

entre les persones assistents. 
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CINQUÈ REPARTIMENT DE LOTS DE PREVENCIÓ A LA POBLACIÓ          
 

El dimecres 16 i i el dijous 17, en horari de matí 

i tarda, s’ha realitzat un nou repartiment de 

mascaretes quirúrgiques i gels hidroalcohòlics 

per part de l’equip de govern de l’Ajuntament. 

Aquesta vegada, els lots de prevenció també 

han arribat a més de 1.000 persones de Torres 

de Segre. 

L’Ajuntament agraeix la recollida i, sobretot, la 

utilització d’aquest material per part del poble 

amb l’objectiu de fer una mica més segura la 

vila davant de possibles situacions de contagi 

de la Covid-19. 

 

  

CARLES ESCOLÀ GRAVA UN VIDEOCLIP A L’EDIFICI DE LES ESCOLES VELLES  
 

Aquests mesos la indústria de la dansa i en general 

la cultura, s’ha vist força afectada per la situació 

que estem vivint, cancel·lant i ajornant, gairebé al 

complet, totes les activitats i esdeveniments 

programats per aquest estiu. Això ha suposat una 

situació d’atur a totes les persones que s’hi 

dediquen professionalment, però alhora els ha 

dotat també de molt de temps lliure del qual abans 

no disposaven i molts l’han aprofitat per a poder-

se inspirar, crear  i pensar en nous projectes. Un 

d’aquests ha estat el nostre ballarí torressenc, 

Carles Escolà i Vidal, que lluny de caure en el desànim i fent gal·la de la seva vitalitat i energia ha aprofitat 

aquest temps d’incertesa per experimentar i continuar fent allò que l’apassiona, la dansa.  

Avui dia, a poc a poc, s’emprèn la tant valuosa rutina, els teatres obren les seves portes i, com d’altres, els 

ballarins també inicien la temporada amb noves idees a les quals dona’ls-hi forma i fer-les realitat. 

‘Veneno’ és un  vídeo-dansa que interpreta el tema “Un Veneno de C.Tangana”. El primer treball  fruit del 

confinament on el nostre ballarí torressenc és el principal protagonista. Una coreografia que fusiona i integra 

de manera orgànica el folklore espanyol amb ritmes caribenys con la samba, la salsa o la kizomba, 

interpretada juntament amb Marta Blanco (ballarina professional de Barcelona). 
 

 

 

“Per la gravació del vídeo necessitàvem un 

espai molt concret, acord amb la temàtica del 

vídeo hem tingut la sort de poder comptar amb 

les ‘Escoles velles de Carrassumada’ que ens ha 

cedit l’Ajuntament, ja que l’estètica de les 

instal·lacions en obres, juntament amb 

l’atretzo, ens ha proporcionat  exactament el 

clima que buscàvem per al rodatge”. 
 

 

 

 

 

Les regidores Pepita Ruestes i Mihaela Balcanu  
repartint el material entre el veïnat als baixos de l’Ajuntament. 

 

Podeu veure el videoclip complert 

escanejant el següent QR 
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CELEBRACIÓ D’UNES NOCES DE DIAMANT A L’ERMITA, 1960 - 2020 
 

El Ramon Bosch i Anguera, natural de Sidamon, i 

Montserrat Serra i Reñé, natural de Torres de 

Segre, s’uniren en matrimoni el 21 de setembre 

de 1960, festivitat de Sant Mateu, a l’altar del 

Santíssim de la Basílica de Santa Maria de 

Montserrat. Des d’aleshores van fent camí junts 

en les dificultats i en les alegries.  

Cada any ho han anat celebrant amb la seva 

família; en especial als 25 anys al Santuari de Sant 

Ramon Nonat, i als 50 anys al Reial Santuari del 

Sant Crist de Balaguer. 

Enguany amb motiu del 60è aniversari de 

casament, dilluns 21 de setembre, el Ramon i la 

Montserrat han volgut celebrar Missa d’agraïment a l’Ermita de la Mare de Déu de Carrassumada per tots 

els anys compartits junts i per tots els que encara vindran, envoltats dels seus fills, néts i besnét. La cerimònia 

ha estat concelebrada pels mossens Hèctor i Théodore. Els cants de la celebració han anat a càrrec de la néta 

Montserrat: s’ha cantat, entre altres, l’Ave Maria de Franz Schubert, els Goigs en lloança a la Mare de Déu de 

Carrassumada i el Virolai. 

Amb caire més íntim i més espiritual, s’ha pregat davant la Mare de Déu de Carrassumada perquè Déu Pare 

continuï protegint-los, pels difunts de la família i per tots els qui al llarg d’aquests seixanta anys els han 

acompanyat i ja descansen a la Casa del Pare.  

Malauradament, aquesta mateixa família ha hagut de lamentar, dies després, la dolorosa mort d’un dels seus 

membres. El nét dels protagonistes d’aquest reportatge i la seva parella han estat rescatats sense vida a la 

zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes. 

 

CONVENI DE CESSIÓ D’ESPAIS PÚBLICS A MISTER ENGLISH 
 

El dia 28 de setembre ha tingut lloc la signatura del Conveni de 

Cessió d’espais públics, entre l’Ajuntament de Torres de Segre 

i l’empresa Global Teaching, més coneguda al nostre poble com 

Mister English. Segons aquest acord, l’empresa està obligada a: 

Acreditar la legalitat de les contractacions del personal i del 

registre de Delinqüència Sexual, una pòlissa de responsabilitat 

civil, mantenir les instal·lacions en bones condicions, presentar 

la memòria explicativa del curs i fer el pagament a l’Ajuntament 

d’1 euro mensual per alumne com a compensació del 

subministrament elèctric i calefacció que genera l’activitat. 

L’Ajuntament per la seva banda, cedirà els espais determinats a l’Escola Carrassumada i l’Annex del 

poliesportiu, vetllarà per la neteja i bon funcionament de l’activitat, es farà càrrec dels subministraments i 

des de la regidoria de Cultura convocarà una reunió informativa i valorativa en finalitzar el curs. 

En les circumstàncies actuals i a conseqüència de la Covid, tant l’empresa com l’Ajuntament tenen un 

protocol d’actuació i neteja i desinfecció adequada a les exigències sanitàries. Global Teaching, ja fa molts 

anys que dóna classes d’anglès al municipi i degut al grau de satisfacció dels seus alumnes i famílies se li 

renova el conveni anualment.  
 

 

Ha estat una celebració especial de les noces de diamant, seixanta anys de 
casament, on des de dalt de l’Ermita s’ha pogut contemplar la terra que va 
veure néixer i créixer la Montserrat. 

Xavier Mañanet, director de Mister English, i Joan Carles 

Miró, alcalde de Torres de Segre, signant l’acord. 



 
 

 
20 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE SETEMBRE – Octubre 2020 

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 es fa un 

minut de silenci en record de les víctimes de violència de gènere. 

La darrera  víctima ha estat una dona de 29 anys que, 

presumptament, ha estat assassinada per la seva  parella el passat 22 

d’agost a Santander i el seu cos s’ha trobat el dia 22 de setembre. Dos 

dies després, una altra dona de 26 anys ha estat també 

presumptament morta a mans de la seva parella. Cap de les dues 

víctimes tenia fills menors d’edat i en cap cas existien denúncies 

prèvies per violència de gènere. Ara per ara, encara hi ha dos casos 

de violència que estan essent investigats. 

En el que portem d’any, ja són 33 les víctimes enregistrades  per 

violència de gènere. De tots els casos, 27 no havien presentat 

denúncia i 22 l’agressor era la seva parella. Recordem que entre tota 

la societat hem de fer els possibles per erradicar tota classe de 

violència i denunciar als cossos de seguretat qualsevol sospita que puguem tenir. Cap dona serà 

completament lliure mentre hi hagi dones sotmeses. Estem amb vosaltres, NO ESTEU SOLES! 
 

 

 

 Aquest acte també ha servit per retre homenatge a les víctimes de la 

pandèmia que fa ja més de sis mesos que castiga a la societat 

mundial. La Covid-19 ja s’ha saldat amb més de 760.000 contagis 

diagnosticats, i 31.791 morts en tot l’Estat Espanyol. El risc de rebrot 

continua pujant molt ràpidament i la situació no millora en el territori 

català tal com preveien els epidemiòlegs. A Catalunya, des de l’inici 

de la pandèmia els malalts confirmats amb prova PCR s’eleven a 

163.807 i la xifra de víctimes puja a 13.342 en les darreres hores. Arreu del món, hi ha hagut més de 

33.760.000 milions d’infectats, 22.300.000 milions de persones curades i 1.009.000 víctimes mortals.  

 

SEGUEIX LA TASCA DEL GRUP DE RESCAT 
 

Durant el setembre només hi ha hagut una 

intervenció per part dels membres del grup de rescat. 

El dia 8 de setembre vàrem rebre la trucada de dues 

joves que estaven assegudes en una terrassa d’un 

establiment de restauració del nostre poble. Pel que 

sembla un senyor els hi va deixar uns cadells de 

‘pastor belga’ perquÈ els hi guardessin mentre 

entrava al bar a beure. Quan l’individu va sortir, lluny 

de recollir els cadells, es va posar a la fuga de forma 

precipitada abandonant així els gossets. 

Per sort, una de les noies en va adoptar un i l’altre també va ser adoptat per unes joves que, al veure el cadell 

en mans de la membre del grup de rescat, van decidir fer-se’n càrrec. 

De ben segur que tots dos cadells tindran molta més sort en les mans actuals que no en propietat d’algú que 

ha pogut abandonar-los d’aquesta manera. 
 

 

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

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

Línia d’atenció violència de gènere 

900 900 120  /  

900900120@gencat.cat / 016 

 

mailto:900900120@gencat.cat
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UN MES DE SETEMBRE MARCAT PER UNA EVIDENT OSCIL·LACIÓ TÈRMICA 
 

El mes que deixem enrere ha estat marcat per un clar contrast tèrmic entre els dies i les nits, sobretot en el 

darrer tram de setembre on el mercuri ha indicat cada cop valors més baixos en comparativa amb els mesos 

anteriors i que, al cap i a la fi, són indicadors propis de l’entrada a la tardor. Així com les temperatures 

màximes registrades han marcat un barem constant amb una mitjana de 28 graus positius al llarg dels trenta 

dies, les mínimes han arribat a baixar dels 10 graus centígrads. 

Setembre no ha estat tampoc un mes generós en quant a recull de precipitació, de fet ha estat ben lluny dels 

registres de l’anterior mes, assolint aquest cop un total de 4,5 mm. Cal destacar la situació de fort vent que 

es va produir el passat 25 de setembre, un factor condicionant pel descens del termòmetre esmentat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITZA EL PRIMER MURAL DEL PROJECTE TRANSFORMA 
 

El primer mural del projecte 

TRANSFORMA, situat entre la paret 

del Consultori Mèdic i el 

transformador adjacent ja està 

finalitzat. La iniciativa impulsada per 

la Comercialitzadora Torres Energia 

pretén millorar, a través de l’art 

urbà, els transformadors d’energia 

elèctrica del municipi mitjançant 

elements representatius relacionats 

amb el ric entorn natural, rural i 

històric que recorden els inicis de 

l’arribada de l’electricitat a Torres. 

Durant els pròxims mesos està 

previst millorar la imatge d’altres 

centres de transformació d’energia elèctrica. Per tal de mantenir-vos informats podeu seguir les novetats a 

través de la pàgina web torresenergia.cat i al perfil de Facebook de l’empresa @Torresenergia. 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA SETEMBRE 2020  
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGRE- 

DIA T. Màx. T. Mín. Precipitació DIA T. Màx. T. Mín. Precipitació DIA T. Màx. T. Mín. Precipitació 

01/09/20 27,7 °C 12,9 °C 0 mm 12/09/20 32,1 °C 15,4°C 0 mm 23/09/20 27,8 °C 14,0°C 0 mm 

02/09/20 28,7 °C 14,2°C 0 mm 13/09/20 33,9 °C 16,3°C 0 mm 24/09/20 25,1 °C 17,4°C 0.1 mm 

03/09/20 30,0 °C 14,1°C 0 mm 14/09/20 33,7 °C 16,3°C 0 mm 25/09/20 18,6 °C 12,6°C 0 mm 

04/09/20 32,3 °C 15,7°C 0 mm 15/09/20 32,1 °C 16,9°C 0 mm 26/09/20 21,3 °C 11,8°C 0 mm 

05/09/20 31,6 °C 15,3°C 0 mm 16/09/20 33,2 °C 18,0°C 0 mm 27/09/20 21,5 °C 9,6°C 0 mm 

06/09/20 29,4 °C 16,7°C 0 mm 17/09/20 32,0 °C 17,6°C 0 mm 28/09/20 23,2 °C 10,8°C 0 mm 

07/09/20 26,8 °C 13,8°C 0 mm 18/09/20 27,0 °C 18,8°C 2.8 mm 29/09/20 23,6 °C 10,0°C 0 mm 

08/09/20 27,9 °C 12,4°C 0 mm 19/09/20 27,4 °C 17,6°C 1.1 mm 30/09/20 21,8 °C 8,9°C 0 mm 

09/09/20 27,0 °C 16,7°C 0.3 mm 20/09/20 28,1 °C 16,3°C 0 mm     

10/09/20 30,9 °C 15,8°C 0 mm 21/09/20 27,4 °C 16,7°C 0.2 mm  
Font: Meteocat.cat 11/09/20 31,7 °C 16,2°C 0 mm 22/09/20 27,9 °C 15,1°C 0 mm 

Temperatura màxima mitjana (mes): 28,0 °C         Temperatura mínima mitjana (mes): 14,7 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 4,5 mm 

http://www.torresenergia.cat/
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a polivalència, la constància i el treball en equip són termes que defineixen i descriuen els membres de 

la nostra Brigada Municipal. Formada actualment per un total de 8 homes, aquest cos local és el 

responsable de mantenir Torres de Segre en bones condicions tot l'any i, especialment, també ho han 

estat durant l'estat d'alarma i el confinament, treballant ininterrompudament amb l'objectiu últim de lluitar 

contra un enemic invisible en benefici de tots els torressencs i torressenques. 

Treballs de reparació, manteniment i millora de diferents espais i elements públics del nostre municipi, la 

seva tasca és essencial perquè al poble cada dia tot funcioni una mica millor i, a més, tingui un aspecte més 

net i curiós.  

Aquest mes, volem donar-los veu perquè ens mostrin la seva opinió sobre la seva feina en general, tot fent 

referència també a com han viscut i com viuen la complicada situació en estat de pandèmia. 

Serveixi aquestes entrevistes per treure’ls de l’anonimat i ressaltar la seva gran labor del dia a dia, molts cops 

invisible als nostres ulls. Unes opinions de gairebé la totalitat de l’equip, ja que falta la del Josep Ramon 

Quilez que, actualment, es troba en situació de baixa laboral i que esperem que es recuperi del tot ben aviat. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Com a coordinador de l'equip, explica'ns com us organitzeu i quines 

són les feines principals que acostumeu a realitzar a la vila. 
 

“Doncs, com a coordinador cada dia intento venir el primer per 

organitzar-me i poder pensar les feines que s’han de fer, totes aquelles 

que queden pendents i, a més, els imprevistos d’última hora. En aquest 

sentit, intento prioritzar les tasques més importants i les més ‘urgents’ 

o les que fan més falta per a poder organitzar a la resta de la brigada, i 

a mi també, encara que no surti a les fotos. 

Les actuacions que fem, bàsicament, són de manteniment en general i 

de neteja de carrers, places... També realitzem sovint feines que van 

sortint com ara: fuites d’aigua, forats al paviment i voreres, etc”.  

 

 

 

 

Durant i després del confinament heu seguit amb l'activitat, realitzant tasques habituals i també fent 

feines relacionades amb l'impacte de la pandèmia. Quines actuacions destacaries?  
 

“Les tasques que més destacaria de totes les que hem realitzat durant el període de confinament serien totes 

les referents a la desinfecció de carrers i de les zones habitualment més transitades del poble com ara les 

places, les entrades d’edificis i locals com el consultori, la farmàcia, les botigues, entre altres”. 
 

Com és treballar en aquesta situació excepcional? 
 

“Treballar amb una situació així és força complicat i incòmode i més amb una feina com la nostra que fem 

una mica de tot i manipulem moltes eines i materials. Has de parar compte amb la mascareta, la distància i 

la neteja constant de mans, de roba i dels diferents estris que s’utilitzen.  

No obstant, no queda altra que aprendre a conviure amb aquesta pandèmia i arriba un moment que ja es fa 

com si s’hagués fet sempre així, ens hi anem acostumant”. 

L 

 Ramon Torrent i Vilaplana (39 anys)   Cap de brigada 
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Des de ja fa uns mesos, durant la setmana, membres de la Brigada revisen totes les illes de contenidors 

repartides pel terme municipal i recullen les escombraries que es llencen o es dipositen fora.  

Durant l’estiu, aquesta tasca és encara més important, ja que la població de la nostra vila augmenta, i com a 

conseqüència, també ho fa la quantitat de residus que es generen. 

De manera incomprensible i inexplicable, sovint es poden veure bosses amuntegades d’escombraries a fora 

dels nostres contenidors. Una situació que venim denunciant des de fa temps i que s’està mirant de cercar la 

millor de les solucions per a poder-ho revertir i disminuir. 

Cada matí, ben d’hora, la Brigada passa per tots els punts a carregar totes aquetes escombraries tirades per 

poder-les dur a l’abocador corresponent. Una actuació que no resulta gens agradable pels nostres 

treballadors municipals i que esdevé costosa pels ciutadans, tant per les hores laborals que s’hi dedica cada 

jornada com pel transport de la recollida a la planta de reciclatge. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

La presència de residus fora de contenidors i papereres genera 

polèmica a Torres de Segre. Pot haver una solució per aquesta 

problemàtica?  
 

“S’hauria de posar alguna illa de contenidors més en llocs on ja se sap 

que augmenta la població en certes èpoques de l’any.  

També es podria fer venir algun dia més el camió de les escombraries. 

Però, sobretot, caldria fer un seguiment de totes aquelles persones que 

amb actituds incíviques aprofiten les migdiades o les nits per llençar 

mobles, matalassos i d’altres objectes de gran volum... quan tots sabem 

que tenim a disposició uns contenidors adequats per aquest tipus de 

deixalles.  

Si convé, s’ha de multar. En moltes ocasions, ens trobem un viatge de brossa a terra i els contenidors estan 

totalment buits”. 
 

 

 

 

Creus que la Brigada podria dedicar recursos a altres tasques si no fes calgués actuar en aquest cas? 
 

“Clarament sí! En el meu cas, en lloc de tirar herbicida, entre altres tasques, he de dedicar-me a recollir brossa 

dels contenidors del poble tot necessitant, alguns dies, l’ajuda d’altres membres de la Brigada”. 
 

 

En general, per què són importants les tasques de recollida d'escombraries?  
 

“Les tasques de recollida que fem d’escombraries són importants sobretot per la imatge del poble i dels veïns 

i veïnes. S’ha de tenir en compte que, en general, el camió de la brossa només s’emporta el que hi ha dins 

dels contenidors encara que hi ha algun operari que, de tant en tant, posa alguna bossa de les del terra dins 

dels contenidors.  

També és important aquesta tasca per evitar plagues d’animals que escampen les escombraries pels voltants 

de les illes dels contenidors i que podria portar problemes d’insalubritat”. 
 

 

La veu de la nostra brigada municipal 
 

Àngel Olivera i Piñol  (55 anys)   
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A més dels carrers del nucli urbà, Torres de Segre compta amb un total de 138 km de camins exteriors al poble 

que faciliten la circulació de vehicles a tot el terme municipal. Anualment es treballa per mantenir-los en bon 

estat, i si és possible, millorar-los amb l'únic objectiu d'apostar per la seguretat viària. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Com s'ha desenvolupat aquesta tasca aquest estiu? Aquest any la 

pandèmia ho ha condicionat? 
 

“Per mi no és la millor època de l’any per fer el manteniment habitual 

dels nostres camins. Aquest any, s’ha patit molta calor i ha coincidit amb 

molt trànsit de tractors coincidint de ple amb la campanya de recollida 

de la fruita.  

Com en la majoria de coses, aquesta inesperada pandèmia també ha 

condicionat aquesta actuació. Cada any es procuren començar els 

camins a la primavera però en aquesta ocasió l’aparició de la Covid-19 i 

els confinaments han fet endarrerir molt la feina”. 
 
 

Per què són importants les tasques de manteniment i millora de 

carrers i camins de tot el terme municipal? 

“És necessari fer cada any manteniment dels camins, ja que hi ha força trànsit, en especial de tractors, 

camions i vehicles pesants que fan que aquests acabin malament després de l’estiu. També es molt important 

la tasca que es fa de neteja i manteniment dels vorals per a garantir una bona visibilitat i evitar algun ensurt. 

Els carrers del poble també han de ser segurs i per aquest motiu també es fa anualment un repàs a tots els 

clots, desnivells i desperfectes del paviment per la seguretat de tots els usuaris i usuàries”. 
 

 

Justament la Brigada sempre s'ha caracteritzat per la seva polivalència a l'hora de solucionar incidències i 

avaries a Torres de Segre.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quines habilitats ha de tenir una persona que treballa a la Brigada? 

“Tots els membres de la brigada han de tenir l’habilitat de saber 

resoldre les diferents avaries, incidències i tasques que es presentin. Per 

tant, han de ser gent amb certa experiència per a solucionar tot tipus de 

problemes. També hem de ser treballadors eficients per resoldre les 

incidències el més ràpid possible”. 
 

Per què cal solucionar bé i ràpid les reparacions que puguin sorgir 

al poble? “La majoria de les avaries són de primera necessitat – llum, 

aigua, clavegueram, escombraries, neteja... -, per tant el poble exigeix 

solucions immediates i fer-ho així, són les tasques de la Brigada”. 
 

Quines són les últimes més importants que heu resolt? 

“Condicionar l’Escola i la Llar d’Infants, manteniment de les illes d’escombraries i recollida de la brossa que 

tira la gent incívica pel poble així com les reparacions de fuites diverses d’aigua en canonades del poble”. 

La veu de la nostra brigada municipal 
 

Jordi Escolà i Mesalles  (59 anys)  

Javier Martín i Masip (53 anys)  
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En un curs escolar també excepcional, la posada a punt i el manteniment dels centres educatius de Torres de 

Segre ha estat una de les actuacions prioritàries del període post-Covid. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a equipaments municipals que són, quines tasques realitzeu 

normalment als dos centres educatius?  “Abans de començar el curs 

sempre fem una posada a punt que consisteix a treure males herbes 

acumulades, netejar a fons tots els accessoris exteriors, pintar i repassar 

els diferents jocs dibuixats al terra de la zona d’esbarjo, arreglar i 

condicionar els sorrals, preparar els horts i d’altres tasques que puguin 

ser necessàries. Aquest any, de manera excepcional a causa de la Covid 

hem hagut de fer també una desinfecció periòdica de les instal·lacions”. 
 

Quines han estat les últimes coincidint amb la presència del 

coronavirus? “Aquest any, a l’Escola, hem substituït els xops que hi 

havia al pati per moreres, ja que els primers estaven aixecant el 

paviment que també s’ha hagut de reparar, hem instal·lat el reg nou pels arbres i també s’ha fet un drenatge 

on hi havia un desguàs perquè s’hi feien tolls. A la Llar d’Infants, en canvi, s’ha abaixat la cuina que estava 

molt alta, s’han muntat noves joguines a la paret i hem rebaixat i posat formigó a l’espai de l’esbarjo exterior 

per posar-hi posteriorment gespa artificial. A més, s’ha fet una desinfecció general dels dos edificis”. 
 

Per què és important que la Brigada actuï tant a l'Escola com a la Llar d’Infants? “Les tasques de 

manteniment i reparació a les instal·lacions dels nens i nenes són molt importants tant per la seva seguretat 

com pel seu benestar per garantir que no corrin cap risc i que tinguin les màximes comoditats possibles”. 
 

 

 

La neteja de la via pública de la nostra vila sempre està en el punt de mira dels torressencs i torressenques. A 

tothom ens agrada un poble net i acollidor, i per això, la dedicació en aquest aspecte per part de la Brigada 

ha augmentat en els últims temps fins a punt de destinar una persona exclusivament a aquesta tasca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica'ns el teu dia a dia treballant al poble. Hi ha zones on és 

necessari netejar més sovint? “El meu treball és ajudar a fer tasques 

diferents però, sobretot, m’ocupo de la neteja del poble. Recollir llaunes, 

papers, ampolles... i deixalles en general tirades al terra és l’habitual cada 

dia. Hi ha llocs al poble que cal netejar més sovint com el camí del riu, la 

zona de pícnic i voltant de les piscines, el parc o les diferents places”. 
 

La quantitat de brutícia pot variar entre les zones del poble o l'època 

de l'any? “Sí, hi ha zones del poble on s’hi acumula més brutícia perquè 

hi passa més gent. Per exemple, a l’entrada de l’Escola, la plaça del 

poliesportiu o el parc infantil cal netejar gairebé a diari, tot i que no és 

possible fer-ho cada dia perquè també cal netejar altres punts”. 
 

Per què són importants les tasques de neteja de carrers, places i altres espais públics de Torres de Segre? 

“Les feines de neteja diàries són molt importants per donar una bona imatge del poble i dels diferents llocs 

que hi va la gent. Sempre es procura prioritzar els espais més concorreguts ja que arribar a tot arreu costa 

molt de treball i esforç. Caldria una mica més de civisme i la col·laboració de tothom perquè fos més fàcil 

Hacene Boukhiar  (50 anys)   

Jose Hernanz i Arias (32 anys)  

La veu de la nostra brigada municipal 
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El pavelló poliesportiu municipal és un punt de trobada de múltiples activitats i esdeveniments a la nostra 

vila. No obstant, en els últims mesos i aprofitant l'aturada de tot allò que s'hi celebrava abans de l’expansió 

de la pandèmia, la seva finalitat s'ha modificat: a l'estiu ha acollit temporers positius en Covid-19 i en situació 

de vulnerabilitat. 

A finals d’agost l’esmentada instal·lació municipal s’ha tornat a preparar per a poder desenvolupar-hi, en 

endavant, les activitats pròpies dels propers mesos. Unes activitats que estan i estaran marcades sense cap 

mena de dubte, per l’evolució d’aquesta pandèmia que ens ha fet variar hàbits de vida i ens ha condicionat el 

nostre dia a dia d’una manera totalment inesperada i sorprenent. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Explica'ns l'abans, el durant i el després de l'estança d'aquestes 

persones. Com es va preparar l'espai? Quin suport es va oferir 

durant l'acció? Com s'ha actuat en quedar lliure l'espai? 
 

 

“Abans de l’estança d’aquestes persones el funcionament i la finalitat 

era la de sempre. El fotut va ser quan ens van confinar i no sabíem que 

fer. Després es va decidir habilitar el pavelló per atendre gent positiva 

de la Covid-19.  

Juntament amb la resta de la Brigada vam adaptar el poliesportiu segons 

el què ens demanaven. A partir d’aquest moment, la meva tasca 

habitual al pavelló era nul·la, ja que el personal voluntari i membres 

d’Opem Arms es feien càrrec de tot. Durant aquest temps, la meva tasca 

ha estat la recollida de brossa, buidatge de papereres del municipi, 

recollida dels ‘sigfitos’, i en general, ajudar a la resta de la Brigada a la feina que assignava el Ramon. 

Quan va marxar la gent positiva que s’havia allotjat al pavelló, la meva feina va tornar al manteniment 

d’aquest espai, seguint les ordres de l’alcalde, centrant-me en actuacions de neteja a fons i desmuntatge de 

la infraestructura que es va muntar, amb l’ajuda de la resta de membres de la Brigada”. 
 

 

 

 

 

Per què és important tenir a punt aquest equipament municipal i quines són les tasques habituals que 

hi fa la Brigada? 

“És important perquè el pavelló és un lloc de festes, trobades, esports i esdeveniments en general. En 

definitiva, tenir-lo a punt i en les millors condicions pels diferents entrenaments i partits i per a futures 

celebracions, el dia que siguin possibles. L’equip de la Brigada treballa al poliesportiu quan es necessita fer 

alguna mena de muntatge com escenaris alternatius, neteja a fons, reparacions importants o alguna petita 

obra, entre altres. En el meu cas, la tasca diària en aquesta instal·lació és la de netejar la pista central, els 

vestuaris i els serveis. Tanmateix tasques de reparació i manteniment en general del mateix espai”. 
 

 

 

Només queda agrair la feina que fa tot l’equip de la Brigada pel nostre poble, des del primer a l’últim, perquè 

la seva labor és bàsica i necessària. En bona part, responsables directes dels èxits dels actes i esdeveniments 

que es celebren a la vila sempre estaran a disposició de la gent i al peu del canó. 

Moltes gràcies per participar! 

La veu de la nostra brigada municipal 
 

Josep Maria Miró i Monné  (43 anys)   
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 LA LLAR D’INFANTS I L’ESCOLA DE TORRES DE SEGRE INICIEN UN CURS EXCEPCIONAL  
 

El començament del curs escolar 2020-2021 està sent totalment inèdit. La tornada a l’escola després de la 

crisi del coronavirus ha implicat la tornada d’infants i adolescents a les aules, gairebé mig any tancades, per 

reprendre les classes i l’activitat lectiva. La Generalitat ha apostat per un retorn presencial de l’alumnat a 

partir del setembre, però estant alerta amb l’evolució de la situació epidemiològica a Catalunya. Per evitar 

contagis, hi ha diverses instruccions que cal tenir en compte. 

El primer dia d’escola ha estat el 14 de setembre, tal com estableix el calendari escolar per aquest curs. Les 

vacances de Nadal seran del 22 de desembre al 7 de gener, les de Setmana Santa, del 27 de març al 5 d’abril, 

i les de l’estiu començaran el 23 de juny. 

Tenint en compte les últimes directrius establertes pel Departament d’Educació, aquestes són les 

instruccions més destacades a tenir en compte als centres: 

• L’ús de la mascareta a l’aula és obligatori per a majors de 6 anys. 

• L’entrada és esglaonada en franges. 

• Es pren la temperatura als infants abans d’accedir al centre. 

• Les famílies no poden entrar a l’escola. 

• S’han creat grups estables de convivència. 

• Els menjadors poden tenir diferents grups estables d’alumnes. 
 

Entre les principals adaptacions en els centres educatius per al nou 

curs hi ha la reducció de ràtios a les aules de primària, secundària 

i batxillerat; l’estona de pati per torns; la desinfecció i ventilació constant dels espais; la disponibilitat de gel 

hidroalcohòlic als llocs comuns; l’establiment d’un CAP i una persona de referència que gestionarà els casos 

sospitosos de Covid-19; la contractació de centenars de professionals educatius, la substitució des del primer 

dia dels professors de baixa, la realització de milers tests PCR a alumnes i professorat durant els dos primers 

mesos de curs; i les reunions telemàtiques amb les famílies i entre professionals del centre. 

A Torres de Segre, afortunadament tant la Llar d’Infants com l’Escola han iniciat la seva activitat el dia previst, 

sense cap contratemps i tenint en compte totes les novetats d’aquest any. 
 

LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA 
 

L’Escola Bressol municipal ha obert les portes i, passades les primeres setmanes, la mainada ja gaudeix 

d’estones lúdiques organitzades per ambients, l’emoció de retrobar-se amb el grup d’iguals i nombrosos 

instants de compartir alegries i aprenentatges. L’equip docent del centre ha emprès aquest nou camí amb 

molta il·lusió i es mostra compromès amb les mesures higièniques i de prevenció necessàries per a mantenir 

ben lluny l’expansió de la Covid-19. 

Aquest curs, l’Ajuntament de Torres de Segre ha dotat a la llar 

d’infants de dos elements importants per facilitar l’activitat 

habitual dins del context excepcional que vivim.  

Per una banda, un telèfon mòbil smartphone estreny la 

comunicació a distància entre les mestres i les famílies, i per una 

altra tot el material de prevenció ajuda a mantenir una higiene 

adequada per combatre possibles contagis de coronavirus. A més 

a més, el centre també compta amb altres novetats com un 

aspirador, dispensadors automàtics de sabó i gel, termòmetres 
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https://beteve.cat/societat/coronavirus-barcelona-ultima-hora/
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de raigs infrarojos, un rentavaixelles de més capacitat, una catifa especial per la desinfecció de peus i armaris 

a mida per guardar-hi les sabates de carrer.  

Els infants del nostre poble ja són tots uns experts/es en les rutines de neteja i desinfecció, així com també 

en el canvi de calçat i en respectar el grup bombolla de nivell.  

S’han fet vàries adaptacions en les entrades i sortides per preservar l’espai el més estèril possible i cal agrair 

a les famílies la bona disposició i col·laboració en aquesta tasca. 

Aquest curs serà diferent, però la llar d’infants agafa el repte amb el convenciment que la nova metodologia 

per ambients de treball amb nous elements i la pedagogia imperant seran decisives en el creixement 

harmònic, disciplinat i afectiu dels infants de Torres de Segre. 
 

ESCOLA CARRASSUMADA 
 

En el curs passat, l’impacte de la pandèmia en la tasca educativa del centre va implicar una nova organització 

pedagògica per tal de dur a terme el procés d’ensenyança-aprenentatge amb l’alumnat. L’Escola va realitzar 

un seguiment del treball des de casa a través del correu electrònic i dels blocs dels cicles. Les mestres també 

van fer un seguiment personalitzat a través de trucades telefòniques a les famílies, per tal de resoldre dubtes 

i fer un acompanyament emocional. No obstant, el claustre considera que la manera de presentar i supervisar 

les tasques encomanades als infants no va ser del tot fluida i per aquest motiu en aquest nou curs es farà ús 

de la plataforma digital EIX per tal de fer treball d’aprenentatge amb la màxima normalitat possible.  

En l’actual situació, l’organització pedagògica que se segueix és que cada grup classe està amb el seu tutor i 

es realitzen totes les classes a l’aula de referència. Quan entra una altra docent a fer la classe o bé 

puntualment personal d’un servei educatiu, atenen l’alumnat a la seva aula de referència. Les excepcions 

seran l’aula d’informàtica, si s’ha de fer ús dels ordinadors; un espai alternatiu, si s’ha de fer algun 

desdoblament o reforç en el grup estable; i al pati, l’aula de psicomotricitat o poliesportiu, quan sigui 

necessari realitzar educació física.  

La intenció de l’Escola Carrassumada és que en cas de confinament parcial d’un grup classe, es continuarà 

impartint classe telemàticament. En el pitjor dels casos, si s’ha d’optar per un tancament de tot el centre, se 

seguirà realitzant l’aprenentatge virtualment amb els grups. 

En aquest sentit, altres novetats que s’han aplicat a partir 

d’aquest setembre són l’organització de grups estables amb 

docents i aules definides, les entrades i sortides al centre per 

torns i la presa de temperatura a tothom qui accedeix al 

centre. Un altre aspecte important és que el pati de primària 

s’ha dividit en tres espais, on a cadascun hi haurà un cicle 

diferent. Pel que fa al pati d’infantil, també s’han determinat 

tres espais, un per cada classe. Els diferents grups estables no 

es barregen i tots els espais són rotatius. 

Finalment, cal destacar que una de les mesures de seguretat més importants és el rentat constant de les 

mans, per aquest motiu, al costat de cada pica del centre s’ha penjat un cartell informatiu detallant com s’ha 

de fer correctament. L’Ajuntament també ha col·laborat amb la prevenció a l’escola, i per això, entre altres, 

ha instal·lat catifes desinfectants i dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els accessos del centre. A part 

l’habitual neteja general del centre que realitza una empresa privada durant la tarda, el consistori també ha 

cregut oportú i es responsabilitza, al migdia, de la desinfecció dels lavabos i les superfícies de més contacte. 

Per sort, i després de completar les tres primeres setmanes de classe, a cap dels dos centres s’ha diagnosticat 

cap cas positiu de Covid-19. Sí hi ha hagut casos que han presentat símptomes sospitosos, però finalment, no 

han tingut cap relació amb el coronavirus i s’han reincorporat a l’activitat habitual. 
 

 

Espais d’esbarjo delimitats pels grups estables 
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PREPARATIUS DE L’ACTE DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
 

Les hores anteriors a la celebració de l’acte de la 

Diada Nacional de Catalunya han servit per poder dur 

a terme tots els preparatius necessaris per poder 

realitzar aquesta festivitat amb les màximes garanties 

tal com marquen les mesures sanitàries per fer front 

a l’actual situació de pandèmia. 

Col·locades les cadires amb la separació pertinent, 

també s’ha posat a cada extrem de la plaça dels Països 

Catalans un dosificador de gel desinfectant a 

disposició del públic assistent. 

Els diferents parlaments de les autoritats i dels 

membres del pubillatge local s’han realitzat 

desinfectant també el micròfon entre cadascun d’ells. 

 

INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE REG I SEMBRA DE LA GESPA AL CAMP DE FUTBOL 
 

 

El renovat camp de futbol municipal de Torres de 

Segre ja llueix bona part del ‘verd’ sobre el terreny 

de joc després de completar, al llarg d’aquests 

darrers dies, les últimes tasques previstes 

d’aquesta actuació. 

Després de finalitzar la instal·lació del sistema de 

reg i la seva posterior connexió, s’ha realitzat 

l’anivellament definitiu amb la compactació de les 

rases efectuades. Una acció precedida, al cap d’uns 

dies, de l’esperada sembra de les llavors de la 

gespa que tan sols han tardat uns dies per treure el 

cap i començar d’aquesta manera el procés de 

germinació gràcies al sistema de reg d’aspersió tot 

deixant l’estampa actual d’un terreny de joc amb el 

color verd com a protagonista. 

En els pròxims dies caldrà continuar regant i cuidant 

l’herba perquè aquesta pugui guanyar en 

resistència, consistència i espessor tot garantint 

l’objectiu de tota aquesta actuació al ‘municipal’ de 

Torres de Segre. 

Tot i que la temporada futbolística no es podrà 

començar al nostre camp, esperem que ben aviat, 

els equips locals de futbol així com els nens i nenes 

de l’Escola de Futbol Baix Segrià ja puguin gaudir 

d’aquesta instal·lació renovada i modernitzada.  
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ACTUACIONS DIVERSES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 

Des de la finalització de l’acollida de persones 

asimptomàtiques o lleus per la Covid-19, el passat 

31 d’agost, s’han anat duent a terme una sèrie 

d’actuacions diverses al pavelló poliesportiu de 

desinfecció, neteja, manteniment i de preparació 

de cara a la reobertura per fer les activitats que s’hi 

realitzen al llarg de l’any. 

Les primeres accions han estat la retirada dels llits, 

desmuntatge de tota la infraestructura muntada 

per acollir gent positiva i, a continuació, una neteja 

a fons i la posterior desinfecció de tots els espais 

d’aquest equipament municipal, des de les sales 

annexes, grades, vestuaris, serveis fins a la pista 

central.  

A més d’aquestes actuacions necessàries i 

importants, també s’ha aprofitat aquest període 

d’inactivitat pròpia de primers de setembre per 

realitzar diferents reparacions que restaven 

pendents abans de l’inici de la pandèmia: 

✓ Substitució d’algunes plaques del sostre, 

completament malmeses després dels efectes 

ocasionats per la pedregada que afectà el 

municipi el passat mes de juny. Tot indica que 

unes pilotes embarcades a la teulada va ser la 

principal causa dels desperfectes perquè 

obstruïen la canal i no permetien l’evacuació de 

l’aigua de la forta pluja. Aquesta reparació no ha 

suposat cap cost afegit pel pressupost municipal, 

ja que l’assegurança pertinent n’ha assumit les 

despeses.  

✓ Reparació de l’enllumenat principal de la pista. 

S’han reposat les bombetes al·lògenes amb 

deficiències o que s’havien fos aprofitant per 

revisar el funcionament de la resta.  

✓ Instal·lació de nous elements de suport que 

subjecten la xarxa de l’escenari. S’han substituït 

part dels grillons metàl·lics desgastats que 

subjecten la xarxa protectora que s’empra, habitualment, en partits de futbol sala. 

✓ Col·locació de cartelleria i adequació de l’espai segons les mesures sanitàries per a prevenir el contagi 

per la Covid-19. Amb el pavelló reparat, net i desinfectat ha estat necessari equipar-lo amb una catifa 

desinfectant de sabates ubicada a l’entrada juntament amb gel hidroalcohòlic i líquid desinfectant per als 

usuaris i usuàries de l’equipament durant els pròxims mesos, tot seguint les indicacions dels protocols de 

reobertura per a activitats esportives i lúdiques que s’ha elaborat des de l’Ajuntament i que serà d’obligat 

compliment mentre duri la situació de pandèmia, tant al pavelló com sala tatami i Sala d’Actes. 
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POSADA A PUNT DE LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA 
 

Tal com és habitual, dies abans de l’inici del curs escolar, els 

membres de la Brigada municipal han dut a terme un seguit 

de tasques de neteja i condicionament a la Llar d’infants 

per poder garantir el benestar i la seguretat dels nostres 

infants en aquests moments d’incertesa generada per 

aquesta pandèmia que, sense cap mena de dubte, ha marcat 

un inici de curs diferent. Entre altres, s’han realitzat les 

següents tasques: 
 

 Retirar les males herbes de l’espai de joc. 

 Neteja a fons amb màquina a pressió del pati de la llar. 

 Neteja i desinfecció de les instal·lacions. 

 Neteja dels filtres de l’aire condicionat. 

 Substitució de totes les llums d’emergència i reposició 

de les bombetes foses. 

 Reparació de les mosquiteres malmeses. 

 Rebaixar i formigonar el pati. Aquesta tasca evitarà el 

creixement de males herbes, l’aparició de bassals i 

fang els dies de pluja i es completarà amb la instal·lació 

de gespa artificial. 
 

Pel que fa als preparatius per prevenir el contagi del 

coronavirus de l’esmentada instal·lació educativa municipal, 

l’Ajuntament ha esmerçat esforços en condicionar l’espai 

amb els elements bàsics i necessàries per garantir una 

màxima seguretat. En aquest sentit, s’ha dotat amb:  
 

 Un telèfon mòbil smarthphone per poder oferir una 

comunicació més directa i fluida amb les famílies. 

 Un aspirador per assegurar una neteja més acurada 

dels diferents racons de joc i de l’aula.  

 Dispensadors automàtics de sabó i gel a les aules. 

 Termòmetres de raigs infrarojos per agafar 

temperatura als infants a l’entrada a la Llar. 

 Un rentavaixelles de més capacitat per netejar i 

desinfectar estris diversos cada dia. 

 Una catifa especial per a la desinfecció de peus a 

l’entrada i sortida al recinte. 

 L’Ajuntament, com a mesura Covid, ha contractat una 

mestra més durant 4 hores perquè pugui haver 2 amb 

cada grup 

 Uns armaris a mida per 

guardar-hi el calçat de 

carrer i altres utensilis. 
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POSADA A PUNT DE L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

Talment com a la Llar d’Infants, les setmanes abans de l’inici 

del curs s’han dedicat també a la posada a punt del centre 

educatiu de la nostra vila per afrontar un nou curs amb les 

instal·lacions preparades pel dia a dia i, alhora, adaptades a 

les noves mesures per fer front a la Covid-19.  

D’entre altres, s’han dut a terme les següents actuacions 

entre l’espai d’educació infantil i el de la primària: 

 Renovació de la pintura als jocs del pati. 

 Reposició arena del sorral d’infantil. 

 Neteja a fons amb màquina a pressió. 

 Neteja i desinfecció de les instal·lacions. 

 Reposició de sorra i anivellament del sorral. 

 Poda de les rames malmeses dels arbres. 

 Neteja de les jardineres. 

 Instal·lació de catifes especials per a la desinfecció de 

peus a l’entrada i sortida, una a cada aula d’infantil i a 

l’entrada del menjador i de l’edifici escolar. 

 Dotació d’un aspirador i d’una sulfatadora per 

assegurar una neteja i desinfecció diària dels diferents 

jocs de l’esbarjo amb aigua i lleixiu.  

 Delimitació d’un accés diferent per l’alumnat de cicle 

superior. 

 Instal·lació de 17 dispensadors automàtics de sabó a 

tots els banys de l’Escola i gel desinfectant a les aules. 

 Termòmetres de raigs infrarojos per agafar 

temperatura als infants a l’entrada a la Llar. 

 Neteja i condicionament de l’hort urbà per deixar-lo 

llest de cara a l’activitat amb l’alumnat. 

 Subministrament de material Covid-19 a l’AMPA: 

mascaretes quirúrgiques, FFP2 i mascaretes infantils, 

desinfectants de superfície i gel. 

 Donació de mascaretes infantils a l’Escola per tenir 

recanvi per l’alumnat que se’ls trenca o s’embruta. 

 Col·locació dispensador d’aigua al menjador. 

 L’Ajuntament subvencionarà una monitora més a 

l’AMPA per poder atendre millor la ràtio d’alumnes.  
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COL·LACIÓ DE CARTELLS SOBRE LES MESURES DE SEGURETAT PER LA COVID-19 
 

Uns dies abans de l’inici del nou curs escolar, s’han col·locat, en diferents 

espais i equipaments municipals, uns cartells informatius que ens 

indiquen i recorden les tres normes bàsiques que cal seguir per a 

minimitzar l’expansió de la Covid-19:  

1. Mantenir distància social. Sempre que hi hagi aglomeracions de 

persones i en aquells indrets de més concentració. 

2. Tenir les mans desinfectades. Fer una higiene de mans continuada, 

ja que és la part del cos que està més en contacte directe amb els 

diferents elements de la via pública, entre altres. 

3. Portar la mascareta ben posada. Dur-la i correctament, cobrint nas 

i boca per garantir la protecció pròpia i la de la resta. 
 

La finalitat d’aquesta acció ha estat la de fer un recordatori a la gent del 

nostre municipi de les mesures bàsiques que cal seguir al carrer i en els 

espais locals de més afluència per a poder garantir al màxim la seguretat 

sanitària, tot coincidint amb l’arribada del setembre, l’augment de la 

mobilitat i la represa de l’activitat quotidiana, escolar i laboral. 

 

NETEJA I CONDICIONAMENT DEL PARC INFANTIL DE LES CASETES 
 

A finals del mes de setembre, l’equip de la brigada municipal ha fet una neteja a fons de l’entorn i del parc 

infantil que es troba a la zona de les casetes, just al costat de l’alberg municipal.  

L’actuació ha consistit a retirar les males herbes acumulades tot anivellant el terreny i, sobretot, recollir totes 

les deixalles i brossa que es trobava tirada en aquest espai destinat al lleure dels més petits i joves. 

Esperem que el condicionament d’aquest espai estigui acompanyat també d’un major civisme i respecte 

d’una minoria que fins ara s’han dedicat a embrutar-lo i que el veïnat pugui gaudir, durant un llarg temps, 

d’un indret en les condicions que realment es mereix. 
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ES MILLOREN ELS ACCESOS A L’ERMITA DE CARRASSUMADA 
 

Els diferents accessos al 

turó de Carrassumada 

que permeten accedir a 

l’Ermita han estat 

reparats i millorats, ja 

que el seu estat no era el 

més adequat a causa 

dels solcs i regatons que 

s’havien originat per 

l’aigua de la pluja durant 

els darrers anys. D’aquesta manera, s’han compactat i aplanat les rampes de terra que donen a l’Ermita tot 

aprofitant també per retirar brutícia i vegetació sobrant del mateix entorn així com la dels vorals deixant una 

millor imatge d’aquest magnífic espai natural i el pas de vehicles i vianants més amples i segurs. 

 

NOU SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ PER A LA BIBLIOTECA 
 

Després de 27 anys de funcionament, 

s’ha substituït l’antic aparell de 

climatització de la Biblioteca Guillem de 

Cervera a causa de reiterades avaries i un 

mal rendiment en general. 

Per a fer a l’esmentada substitució, s’ha 

necessitat l’ajuda d’un camió i un braç 

mecànic de grans dimensions per a poder 

pujar la màquina exterior de l’aire, 

instal·lada al sostre de l’edifici polivalent 

de la Plaça Catalunya, i baixar l’antiga.  

El nou dispositiu té la tecnologia inverter 

i oferirà una temperatura òptima als usuaris i usuàries de l’espai durant 

tot l’any al mateix temps que suposarà un estalvi energètic rellevant en quant a consum elèctric. 

 

RESULTATS DEL DESCOMPTE DEL 25% A L’ENERGIA 
 

Atesa la situació provocada per la Covid-19 des de 

Comercialitzadora Torres Energia SL vam establir un conjunt 

d’actuacions per tal de mitigar l’impacte econòmic en la 

factura de llum dels nostres abonats i abonades. Els consums 

domèstics s’han beneficiat d’un descompte del 25% en 

termes d’energia aplicats a les factures de forma directa 

durant el període de març a agost. Aquesta mesura estava 

inicialment prevista fins al mes de juny però per acord del 

Consell d’Administració s’ha prorrogat fins al mes d’agost. L’aplicació d’aquest descompte ha comportat un 

estalvi en la facturació total de l’energia de 55.308,63 €. Pel que fa a les indústries i comerços s’ha realitzat 

l’adaptació de la potència facturada generant un descompte en termes de potència de 16.241,53 €. Per tant, 

s’ha pogut generar un estalvi en total de 71.550,16 € als nostres abonats i abonades.  
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Característiques de la fotografia 

F: 11 

EXPO: 1/800 

ISO: 400 

FOCAL:300 

 

 
 

“Papallona, Speyeria aglaja: Una de les poques papallones  amb aquests ulls blaus 

grisosos, que la fan molt atractiva. Hiberna en forma d’eruga acabada de néixer. 

L'eruga s'alimenta de plantes del gènere ‘Viola’”. 

                      
       

Josep M. Prada 
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Anem a conèixer més coses tan de la seva trajectòria com 

de la seva posició en vers la repercussió que està tenint la 

Covid-19 en el seu sector, el cultural. 
 

 

 

 

 

 

 

Christian, ja sabem que ets un home polifacètic, 

però l’entrevista d’avui anirà adreçada a la teva 

vessant artística. Quan et descobreixes com a 

músic i cantant? 

Mira, jo vaig heretar la passió del meu pare per la 

música. Ell era un amant dels discos de vinil. Tenia una 

espectacular col·lecció de música que després es 

gravava en ‘cassetes’ i els escoltàvem al cotxe. 

Jo vaig estudiar al Col·legi El Maristes de Lleida, i en 

un viatge de final de curs a Andorra, quan devia tenir 

uns quinze anys, em vaig comprar dos CDs del Bon 

Jovi. Aquell mateix any, mentre estiuejàvem a la 

platja, no vaig parar de cantar les cançons del Bon i el 

veïns de la comunitat estaven encantats. 
 

Si però després de l’estiu torna la normalitat! 

Sí, és clar, però res va ser com abans!. Entre classe i 

classe em dedicava a cantar. Els companys i 

companyes m’engrescaven i la meva mare em va 

demanar hora per fer una audició al Conservatori de 

Música. Em van acceptar i hi vaig estar estudiant 

durant onze anys aproximadament. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quines són les assignatures d’un cantant? 

Al Conservatori vaig estudiar: Tècniques de cant, 

d’interpretació, respiració, idiomes.. i cada primer 

trimestre de l’any fèiem un taller diferent que 

interpretàvem davant de públic. He de dir-te que allí 

m’hi vaig trobar molt a gust, la majoria eren noies, 

però vaig veure que compartia la passió musical amb 

altres persones i això em va ajudar a no sentir-me tan 

exclusiu ni diferent. 
 

Si, però les ‘taules’ que tu tens... no s’aprenen al 

Conservatori. Quants anys portes trepitjant 

escenaris? 

El meu primer grup, va ser amb uns companys l’any 

2001. Els ‘Highway’. Jo estava a la veu i a la guitarra. 

Cantàvem i composàvem cançons pròpies. Fins i tot 

vàrem enregistrar una maqueta. 

Després vaig entrar com a cantant en un grup de 

versions a Bellpuig anomenat ‘Red Music’. Durant dos 

anys vàrem fer moltes actuacions. 

Als meus vint-i-tres anys entro com a cantant a 

l’orquestra ‘Frenesí’. Aquest va ser el meu primer 

contacte amb la música de ball i la patxanga. Vàrem 

animar moltes Festes Majors. 

Ja l’any 2012 amb la Núria, la meva dona, i una altra 

parella amb la que ens coneixíem del Conservatori, 
 

 

“Crec que si en temps de patiment tu dones alguna cosa a la gent que la fa 
feliç, després aquesta se’n recordarà, i això m’omple de satisfacció.” 

 

 

EN
TR

EV
IS

TA
 

Va néixer a Lleida el 13 de desembre de 1985, per 

tant té 34 anys. Fill d’Antoni Mòdol i Seró i Mª 

Teresa Garriga i Castillo. Casat a Torres de Segre 

amb Núria Prada i Prim. Tenen un fill, el Pol. 

Ha estudiat Magisteri (educació primària) i té un 

Màster en Grafopatologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona amb els post graus de 

Grafopsicologia i Perícia cal·ligràfica. 

Actualment treballa d’administratiu en el 

Departament d’Agricultura de Lleida i durant els 

caps de setmana fa de músic. Practica la natació, 

el running i sent veritable passió per la música. 

En Christian és un tenor lleidatà, que viu a 

Sudanell. Conegut a la nostra vila per les seves 

actuacions. Aquest any, per exemple, el seu 

ventall d’oferta professional l’ha fet impartir a 

Torres una classe de grafologia en les Jornades 

Culturals o bé un concert de música catalana a la 

Diada Nacional de Catalunya.  
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vàrem crear el ‘Grup 43’. Després de dos anys 

d’actuar els quatre junts, els companys pleguen i ens 

quedem la Núria i jo sols mantenint el grup. Ella al 

piano i jo a la veu. 

 

 

 

 

 

D’on ve doncs aquesta faceta teva d’imitar a 

cantants coneguts? 

Mira, encara hi ha l’estereotip que davant d’un grup 

musical atreu més una cantant que un cantant. Tot i 

que abans ja havia fet alguna cosa de caracterització, 

vaig pensar que era el moment d’incorporar el ‘show’ 

a les actuacions per a fer-les més atractives. 

Vaig perdre la vergonya, vaig començar amb en 

Freddie Mercury, després amb el Julio Iglesias, etc. 

Fins al punt que ara hem acabat fent una barreja 

d’actuació i show, al mateix temps que podem oferir 

una cosa o l’altra segons la demanda. Tot i que també 

faig de coreògraf de balls en línia, tampoc he deixat 

de fer concerts d’òpera de petit format ni formar part 

del ‘Rat Pack Tribut’. 
 

Ep! Què és el ‘Rat Pack Tribut’? 

És una formació de tres cantants de Lleida que ens 

dediquem a fer tribut a tres de les veus del ‘swing’  

més importants del món: Frank Sinatra, Dean Martin 

i Sammy Davis Jr.  

El grup es va crear per tal de donar resposta a una 

festa temàtica de l’Hotel Prats per un Cap d’Any, i 

després de l’èxit obtingut, vàrem decidir explotar-lo 

en altres llocs. Amb aquest espectacle hem actuat al 

Teatre Principal de Barcelona per la Fashion Week de 

Barcelona, a l’Auditori de Lleida al Teatre Ateneu de 

Tàrrega, entre altres, sempre amb molt bona 

acceptació. 
 

Recordes alguna actuació en especial? 

La meva primera actuació en públic la recordo amb 

molta estima. 

Als Maristes feien cada any un concurs musical amb 

diferents categories i amb un lema de l’escola que 

havia de sortir a la lletra de les cançons.  

Un company i jo vàrem fer una cançó amb l’ajuda del 

professor de música i va ser un èxit rotund. No vàrem 

guanyar, però aquells moments màgics els recordaré 

tota la vida. Encara se’n parla ara. 

 

Tornem al present. Suposo que com tot artista has 

vist anul·lades les teves actuacions per culpa de la 

Covid-19. Però pel que he vist a les xarxes socials... 

no has parat! 

Tens raó, tenia concertades unes quaranta actuacions 

per aquest estiu i de moment només n’he pogut fer 

cinc després de l’aixecament de l’Estat d’Alarma. Una 

a Torres de Segre, l’onze de setembre. 

Durant el confinament he intentat no capficar-me. La 

Núria em va animar a enregistrar vídeos musicals des 

de casa i estic molt content d’haver-ho fet. M’he 

adonat que, a més a més de continuar fent el que 

m’agrada he ajudat a molta gent a passar una mica 

millor aquesta situació. Rebia molts missatges de 

gratitud, de suport i, fins i tot, havia gent que em 

demanaven cançons. Crec que si en temps de 

patiment tu dones alguna cosa a la gent que la fa feliç, 

després la gent se’n recordarà, i això m’omple de 

satisfacció. 
 

I ara, després d’aquesta experiència, a quants 

cantants pots imitar? A una trentena més o menys. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuació en directe del ‘Grup 43’ quan la formació musical la formaven 

quatre components. El Christian i la seva dona ja compartien escenari. 

Foto promocional d’alguns dels personatges que caracteritza 

en Christian dins el seu espectacle ‘Kisstian Show’ 
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Aquesta setmana hi hagut una acte reivindicatiu 

a Lleida del sector tècnic, musical i cultural 

anomenat “Alerta roja”. El teu perfil també està 

encasellat amb aquest lema. Què en penses del 

moviment? És una reivindicació justa sempre que 

no es barregin altres problemes i es vulgui fer 

oportunisme. De fet he trobat a faltar moltes altres 

reivindicacions, tots els sectors han patit les 

conseqüències d’aquesta pandèmia i semblava que 

només el sector hostaler sortia a reivindicar-se. 
 

De fet, la Generalitat ha aprovat un decret 

declarant La Cultura com una activitat essencial. 

Com ho veus? Bé, de fet la cultura és molt ampla i 

aixopluga molts sectors, i a més és una activitat 

segura. Crec que els polítics ho tenen difícil per 

establir un llistat de prioritats per ajudar-les 

econòmicament. La meva opinió és que s’hauria 

d’haver ajudat principalment als autònoms que som 

els que haurem patit especialment. 
 

Hi haurà una re estructuració del sector musical? 

I tant!, moltes grans orquestres hauran de plegar o 

reconvertir-se en un format més petit.  

En la nova situació en que el públic no pot ballar i ha 

d’estar assegut escoltant... haurà de guanyar-se en 

qualitat musical. Tot i que jo espero que després de la 

pandèmia la música de proximitat reneixi, ja que la 

relació amb el públic és l’essència de la nostra feina i 

el desig de tot artista. 
 

Christian Mòdol i Garriga 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

Aquesta vegada me les he vist amb un artista de cap 

a peus. No és de Torres, però el nostre poble li és com 

la seva segona casa. 

Un home exigent amb la seva feina, que busca 

l’excel·lència i prioritza la dificultat. Un cantant al que 

li agrada descobrir, desgranar i versionar diferents 

cançons i estils musicals, cantant sempre en directe. 

M’ha confessat però, que no pot amb el Reggaeton!. 

No crec que sigui fàcil treballar al costat d’aquest 

home que ho dona tot en cada actuació, que és vital i 

creatiu si ets un/a conformista. És això el que li dona 

el plus del que molts artistes estan mancats, i això a 

l’escenari es nota, creieu-me. 

Un jove Christian, tocant en un concert als instituts amb ‘Highway’, 

abans de les vacances de Nadal. 

Foto promocional de ‘Red Music’ amb el nostre protagonista junt 

amb els altres cinc components del grup musical 
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         HISTÒRIES DE FE SOBRE LA VERGE DE LA MARE DE DÉU DE CARRASSUMADA 
 

Apreciats lectors i lectores, el passat mes d’abril vàrem publicar un Sabies que... dedicat a Carrassumada 

amb la intenció que fos el primer d’un seguit d’articles dedicats tant al turó, com a l’Ermita, les festes i 

tradicions, reconstruccions de l’edificació o a la Mare de Déu. La prioritat que demana l’actualitat ha fet que 

haguem donat pas a altres temes en els darrers exemplars d’aquest butlletí. En aquesta edició de ‘El 

Pregoner’ tractarem les històries de fe que ha generat la imatge de la Mare de Déu de Carrassumada al 

llarg dels anys. Aquelles llegendes que s’han tramès de generació en generació. Els dons que s’expliquen 

que la verge bruna ha donat. Accions dels fidels, que decebuts de la crua realitat de la vida, aixequen la seva 

mirada plena d’esperança al cel. Serà la primera vegada que no podrem verificar la informació que us 

explicarem i és que avui la qüestió va de fe. 
 

LA LLEGENDA DE LA TROBALLA 
 

El capítol quart del Llibre V (Bisbat de Lleida) de l’obra del dominic Camós, el dedicà a Nostra Senyora de 

Carrassumada. La llegenda que recollí sobre la troballa i posterior instauració del culte cristià a la serralada: 
 

“Había por aquellas partidas un pastor de Torres que apacentaba ovejas, al cual 
sucedió que se le salió una del rebaño… Topóla al fin cuando ya estuvo 
arrodillada bajo una planta de las que llaman saladas, muy semejante a la del 
romero, y con esto advirtió muy presto otra cosa, que fué la Imagen desta gran 
Señora, que estaba en aquél lugar, delante de la cual estaba postrada la oveja, 
pasmóse de semejante caso y tomó la Santa Imagen, habiéndola colocado dentro 
del capucho que llevaba. Cuando llegó ocasión de enseñarla quiso el Cielo que 
no lo pudo hacer, por no hallarla en el capucho, donde la había puesto. Volviose 
muy triste al mismo lugar, y sucediole como la primera vez, de que quedó lleno 
de admiración; y con esto se divulgó el caso por el lugar y se resolvieron de ir a 
buscarla con una devota procesión , con la que la truxeron  a su Iglesia Parroquial, 
para que en ella fuese venerada de los fieles; aunque muy pronto se volvió al 
mismo lugar, por lo cual se resolvieron edificarle capilla: y con eso quedo allí la 
Santa Imagen, venerandola mucho los fieles hasta los años de 1642, en que por 
causa de la guerra infeliz faltó de la Capilla, quedando también destruida su casa”.  
 

De tota manera en vàries ocasions al llarg de la història, la Verge no ha estat a l’Ermita. Els fidels l’han 

protegit durant les successives guerres. Tal com diu l’anterior llegenda, va ser amagada per algú durant la 

Guerra dels Segadors (1640-1652).  

Els goigs més antics que es coneixen són de l’any 1757. En ells s’explica que la 

Verge ha faltat del seu lloc vint-i-vuit anys. Devia ser doncs, durant la Guerra de 

Successió de Catalunya (1702-1714), que la Verge també va estar protegida i 

resguardada en algun altre indret. Goigs de 1757:  

... 
 

“ Faltareu de aquesta Hermita 

   Per tèmps de vint y vuit anys 

Que de la Guerra maldita, 

Fugireu los mals y danys: 

espai d’història local 

 

Carrassumada 2ª part 

 

 

Pero acabats tals afanys 

A ella ne fou tornada: 

Siau nostra Protectora, 

Verge de Carrassumada. 
 

Nunca se ha pogut saber 

Quies hage restituïda 

Sols lo Divino Poder 

Será estat per darnos vida...” 
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LA CREENÇA EN LA PLUJA 
 

L’any 1567, Carrassumada convoca a gent d’arreu de Ponent, no sols del Baix Segre sinó de més amunt de 

Lleida, les Garrigues i el Baix Cinca. El motiu que congregava les multituds era l’aigua. La Verge de 

Carrassumada s’havia mostrat sempre bondadosa a l’hora de provocar la pluja que devotament li 

imploraven els seus fillols en temps de sequera. Pel que sembla des del segle XII, l’Ermita va ser el centre 

espiritual de la comarca i des de llavors s’instauraren les primeres processons i peregrinacions per demanar 

la pluja tan necessària pels sembrats o, fins i tot, per combatre les plagues de llagostes. 

Una de les rogatives, organitzada pels trinitaris de Cap-Pont s’enfilà a Carrassumada al mes d’abril de 1567. 

El cas és que, després d’aquestes rogatives trinitàries, va ploure. 
 

 

“La confraria de la Santissima Trinitat exortats per lo reverent Pare 
mestre Anthoni Pont, feren una devota proffessó a Nostra Senyora 
de Carrassumada anant lo dit mestre i frares de dit Monestir tots a 
peu descalç y molts minyos ab les cares cubertes y cuberts amb una 
camisa blanca descalços ab molta devoció cantant les letanies...”  

 

 
 

N’hi van haver moltes altres de processons en temps de sequera. Diuen, per exemple, que a finals dels anys 

1800, pujaren unes 3.000 persones d’arreu de la comarca en 30 processons diferents carregades de 

devoció a la Verge, després de les pregaries, el cel es va obrir i deixà anar el bé tan preuat i que tant 

necessitaven, l’aigua. 
 

Uns anys més tard, una novena va fer pujar en processó al Sant Crist de l’església de Torres de Segre a 

Carrassumada per demanar que plogués. Casualment, hi va haver una colla de gent que van decidir pel seu 

compte baixar a la Verge al poble per la mateixa raó. Vet aquí que els padrins dels padrins d’ara van explicar 

que les dues imatges es van trobar al pont del canal. Al cap de dos dies hi va haver una nuvolada que va fer 

ploure durant dos dies sense parar i el terme va gaudir d’una esplèndida collita. 

 

MIRACLES BARROCS 
 

 

 

En el llibre que duu el 

títol ‘El Jardín de 

María’ diu, referint-se 

a les diverses romeries 

sarroquines, fragatines 

i altres:  
 

 

 
 

 

 

El darrer miracle conegut ens porta a la Guerra dels 7 anys, la primera de 

les carlistes (1833-1840). Les tropes saquejadores no van poder baixar dels 

cavalls, la Mare de Déu els ho va impedir: 
 

“Al querer establecer en el Santuario un escuadrón de caballería, en la Guerra civil 
de los siete años, al mandar el jefe pié a tierra, ningún soldado le quiso obedecer sin 
saber porqué, viendose obligados a marcharse a otra parte”  

 

 

 

Segons la llegenda, la talla de la Verge ben bé podia ser la part de la sella del cavall on els genets s’ajusten 

a la muntura, com una rèplica més petita de l’empunyadura d’una espasa. En totes dues aplicacions s’intueix 

la devoció i l’esperança en què la Verge pugui ajudar a guanyar una batalla. 

Imatge, serigrafia d’una processó. És il·lustrativa, no és la del dia en qüestió 

Foto il·lustrativa, Guerra dels 7 anys 

“Por diferentes necesidades, en las cuales han sido socorridos por su medio, obrando Dios por 
ella muchos portentos con los enfermos afligidos que acudian a su capilla”. 

 

“Entre lo dicho es muy poderable la maravilla que sucedió cerca de los años 1.628, cuando 
hurtó un hombre de su casa un mulo: al cual sucedió: que queriendose ir con él, no se pudo 
ausentar en toda la noche de aquél lugar cercano a la Capilla, no obstante que pensava hallarse 
muy lejos en la mañana siguiente. Arrepintiendose del caso y restituyó el mulo a la casa, 
pidiendo muy de veras perdón a la Virgen”. 
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LA HISTÒRIA DEL PRESONER  
 

Ens han contat al poble que als anys 1960 la ‘Pilar del Quelo’ (Pilar Marsellés i Ribes), veïna de Torres de 

Segre i vídua del ‘Quelo’, explicava molt sovint una història relacionada amb l’Ermita. Asseguda als vespres 

al carrer Vall - la Pilar vivia entre ‘Cal Misto’ i ‘l’Antonieta del Pua’ -, llegia a les veïnes una carta molt 

particular. Perquè sembla cap als anys 1800 el seu avi havia tingut un company una mica lladregot a qui 

van posar a la garjola. Mentre estava empresonat va escriure una carta al seu amic que deia així: 
 

La néta del ‘Amigo Quelo’, no va saber mai que 

se’n va fer del tresor amagat al turó. El ‘Quelo’ va 

guardar-li a l’amic fins que acabés la seva 

condemna?, el va desenterrar i se’l va quedar?... 

el que no és massa probable és que encara sigui al 

‘paridero’, un indret on hi havia una pleta i on ara 

només hi resten un parell de pedres. 

Potser la fe del presoner va refredar-se i va creure 

que la Mare de Déu de Carrassumada no li 

guardaria el tresor, al ser uns béns mal llevats 

d’altres cases, i per això va récorrer al seu amic?  

 

CARRASSUMADA, ESTENDARD DEL CATALANISME 
 

El dia 30 de setembre del 1900 es va organitzar una excursió en barca pel riu Segre amb la senyera alçada, 

riu avall, des de Lleida fins a Torres de Segre, per fer palès el descontentament davant de la conducta 

repressiva del governador espanyol José Martos O’Neale. Es pot dir que va ser el primer antecedent històric 

de les actuals marxes per la llibertat. La va organitzar l’Associació Catalana, un grup d’ardits catalanistes 

amb Bergós, Arderiu i Llúria al front. Alguns portaven barretina, tots cantaven a grans veus ‘Els Segadors’.  

Els expedicionaris sortiren a les 11 del matí de l'areny del Segre, prop de Pardinyes i circularen riu avall, 

alguns duien barretines i els acompanyava a la barca una gran senyera catalana. Molta gent que passejava 

per aquella hora per la banqueta s'acostaren a veure què passava al riu i alguns saludaren als mariners, el 

governador que s'ho mirava des de casa seva, va veure com des de la barca li aixecaven el braç, fet que el 

va enfurismar encara més. Mentrestant, els guàrdies civils, per tal de reprimir aquest acte, van voler entrar 

al riu, però s’enfangaren per les ribes impotents de no poder fer res. En passar per sota el pont del riu algú 

poc amic del catalanisme llençà una pedra grossa que impactà al lateral de la barca sense ferir a ningú. 

Enmig de l'excitació, els qui es trobaven 

dalt de la barca van entonar Els Segadors, 

tot i estar prohibit pel governador. A cada 

poble que passaven hi pronunciaren 

parlaments o hi llegiren poesies. A Torres 

de Segre van aturar-se per dinar i visitar 

l'ermita de Carrassumada.  

El nostre poble rebé al grup de 

catalanistes en massa i amb entusiasme. 

Després pujaren devotament a lloar i 

agrair a la Verge de Carrassumada l’èxit 

de l’expedició. Això sí, acompanyats de la 

Benemèrita.  

30 de setembre del 1900. Arribada de l’expedició a la nostra vila amb la senyera ben 

alçada i una gran expectació entre els torressencs i torressenques que donaren la 

benvinguda i l’escalf a la comitiva catalanista. 
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Després d’aquest esdeveniment, 

el nom de Carrassumada 

quedaria testimonialment lligat 

a la fe i a la reivindicació del 

Principat i l’apassionat Joan 

Bergós escrigué l’Himne a la 

Verge de Carrassumada. 

En tornar a Lleida, a l'altura de 

l'Hostal del Batlle algú provinent 

de la ciutat els avisà que al portal 

de Sant Antoni els esperaven un 

grup d'homes armats amb pals que recordaven als policies humiliats al matí, però ara vestits de paisà amb 

intencions de fer pocs amics. Sabent això, els expedicionaris es dispersaren sense conseqüències.  

 

LA COSTA 
 

Cap als anys 1920, qui es cuidava de l’Ermita era la Bàrbara 

Pallarés, veïna de Torres de Segre. Segons sembla, l’ermitana era 

molt devota i va fer una prometença a la Mare de Déu. No se sap 

si va ser per demanar un favor de la Verge o per agrair una 

concessió, el cert és que va pujar la costa de l’Ermita a genollons. 

La pujada d’abans no era la mateixa que l’actual, el camí era molt 

més costerut i ple de pedres. Això comportà que els genolls de la 

Bàrbara quedessin fets malbé i ensangonats. Aquesta, es va 

convertir en una pràctica habitual entre les fidels desesperades, 

sobretot dones, que davant un greu problema demanaven 

compassió a la nostra Verge bruna. Quan s’arribava al cim, es 

cantaven ‘els gojos’. 

Una altra manera de demanar favors eren  ‘les novenes’. Això 

implicava pujar des del poble caminant i resant nou vegades seguides en dies consecutius i en arribar, passar 

el rosari. Posem per exemple les dones que ja essent grandetes i que encara no havien trobat marit. Hi ha 

hagut molts matrimonis a Torres de Segre fruit de la fe en les novenes ofertes a la Mare de Déu. 

  

LA MARIA DE LA MEL 
 

La senyora Maria Cardó i Palau, més coneguda com a ‘Maria de la mel’, 

també va ser l’ermitana de Carrassumada, juntament amb la seva família. Els 

deien ‘els de la mel’, perquè tenien arnes i feien mel. 

La Maria de la mel tenia tanta estimació per la Verge que no la deixava mai 

sola. Quan van esclatar la Guerra Civil (1936) i des dels primers moments de 

perill, la Maria va retirar la Verge del lloc on era i la va amagar. Quan ella i la 

seva família van haver de marxar a refugiar-se a Alcanó, guardà la talla de la 

Mare de Déu dins de les seves faldetes, embolcallada en les dues o tres capes 

de roba que les conformaven. Un cop acabada la Guerra, la imatge fou 

retornada enmig de la sorpresa i el goig general de tot el poble.  

Aquest va ser un clar exemple de protecció mútua, tant la Maria com la Verge 

van resultar sanes i estalvies dels difícils moments de la batalla. 

Els expedicionaris de l’any 1900, fotografiats davant de la porta 

de la capella, tots joiosos per haver dut a terme aital aventura. 
Joan Bergós i Dejuan, ànima de 

l’expedició i autor de l’Himne. 

Imatge del turó de Carrassumada sense els 

actuals arbres que es plantaren a posteriori. 

La Maria Cardó amb el seu fill. 
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LES MONGES D’AITONA 
 

Cap als anys 1950, en Felip Escarp, la seva dona Adriana Gateu i els seus dos fills, el Víctor i el Josep Maria, 

van encarregar-se de l’Ermita durant uns anys. Els havien precedit però una tal ‘Isabel de Cal Lluç’ i un 

pintor francès. Tots dos vivien a les casetes i cada un d’ells hi va estar molt poc temps.  

Tant en Felip com els seus dos fills treballaven de pagesos per un altre. En Víctor era jornaler de ‘Cal Cabo’ 

i en Josep Maria per a ‘Ca la Mariana’. La senyora Adriana passava la Verge per les cases de Torres de Segre 

demanant la voluntat als devots i feia matalassos. 

Destaquem d’aquest temps la fe de les monges d’Aitona que venien, de tant en tant, a resar a 

Carrassumada, segurament necessitaven la protecció de la Verge tant per la seva congregació com per a 

les persones desemparades i les persones grans a qui cuidaven. 
 

LES TRINXERES 
 

En José Maria Morales i la Milagros Melo, 

juntament amb els seus 4 fills van ocupar-se de 

l’Ermita durant uns anys (1960-1965). Precisament 

allí tornaren a tenir descendència. El Pedro José va 

néixer a l’Ermita. 

Els infants de llavors i adults ara ens expliquen que 

no els deixaven baixar al soterrani de la capella 

perquè, segons els seus progenitors, allí hi havia 

trinxeres de metralladores i encadenats a les parets 

encara hi havia cadàvers 

vestits de presoners de la 

Guerra. Segurament això devia provocar que la mainada resés amb més devoció 

per tal de contrarestar la mala imatge que devien tenir del soterrani. 

Per sort, en l’actualitat, no hi ha res de tot això, hem baixat al soterrani per 

comprovar-ho. Això no dóna peu a tot tipus de misteris i creences sobre el que 

succeí en aquest espai amagat sota l’ermita. Tal vegada, en les diferents 

reconstruccions que hi ha hagut tot ha estat tapat. 
 

LA TRADICIÓ DELS EXVOTS 
 

Abans de la Guerra Civil ja hi havia la tradició de penjar 

‘Exvots’ a les parets laterals de la capella de 

Carrassumada. Durant el conflicte bèl·lic els que hi havia 

van desaparèixer i després s’anaren penjant de nou. 

Durant el temps que els ermitans eren l’Àngel Sumalla i 

la Francisqueta Escolà (1965-1970) aquesta tradició 

continuà. La ‘Francisqueta de l’Àngel’ era una dona molt 

neta i curosa, tenia les sisques sempre a punt i feia catifes 

amb pell de conill. 

Els ‘Exvots’ eren ofrenes fetes en compliment d’una 

prometença o en agraïment d’un favor rebut.  

Allí hi havia penjats en diferents claus: peus, braços, caps 

o altres parts del cos (de cera) per demanar una curació 

de la part en concret. Rams, vestits de núvia, de comunió 

La Francisqueta de l’Àngel, a l’esquerra, amb una camisa blanca i 

davantal vermell i la Modesta Suárez, amb un jersei verd, juntament 

amb dos dels seus fills i uns familiars de visita a Carrassumada. 

En José Maria Morales, la Milagros Melo, la Maria Carmen, la Maria José i 

l’Anastasia amb una Ermita de fons plena de gent i força deteriorada. 
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o naixement, embolicats en paper de cel·lofana i de vegades amb llaços de 

colors. Hi havia fotos, escrits, pregàries... Fins i tot dues noies que van salvar-se 

de morir ofegades al molí de les Sinogues, van escriure i hi van penjar un 

pergamí per donar les gràcies a la Mare de Déu.  

Un altre cop, per exemple, una parella de fora vila van portar una cameta de 

cera degut a que el seu fill tenia una cameta malalta.  

Aquesta tradició encara ara és molt recordada per la gent del poble de certa 

edat. A més a més de respecte i devoció, la visió de tantes coses penjades, 

provocava a la mainada un calfred de por, difícil d’oblidar.  

 

LA GARRONI 
 

La família Pereiro - Soler, va arribar a l’Ermita pels volts dels anys 1970, 

provinents d’un petit mas de Sudanell. A l’Ermita, el pare cultivava un petit hort 

prop de la ‘Bassella’. Aquesta era una bassa que recollia aigua de la pluja i 

també d’un petit naixement de la muntanya, on també hi havia un safareig i 

una bomba d’aigua per abastir a la família. 

Una de les accions que van heretar dels anteriors ermitans va ser la de baixar 

una vegada al mes la Verge al poble. En una somereta anomenada ‘La Garroni’, 

alguns membres de la família passaven per les cases a donar l’oportunitat als 

fidels de veure la imatge de la Verge i fer un petó a la medalla.  

Quan tocaven el timbre de les cases a 

la pregunta de: —Qui hi ha?...  

La resposta era: —La Mare de Déu de Carrassumada!. 

Els vilatans en més o menys mesura donaven una quantitat  de 

diners en agraïment al fet de poder tenir a la Verge més a prop. La 

Garroni també portava la imatge als pobles veïns de Sudanell i 

Sunyer, on la devoció també era molt gran. 

Un fet que malauradament la Verge no pogué evitar, va ser que el 

Xavi Pereiro, quan tan sols tenia cinc anys, es cremés. Pel que 

sembla se li va prendre foc al cinturó de la bata escolar que portava 

quan voltava a prop de la crema d’uns restolls. Un tant per cent 

elevat del seu cos va patir greus cremades. Tal vegada el do de la 

Verge va ser el de conservar-li la vida.  

 

A L’ERMITA FINS A LA MORT 
 

En Juan Pereiro López sempre havia estat un gran amant de l’Ermita. Fins i tot 

quan era jove i treballava pel ‘Morancho’.  

Quan se li va oferir la possibilitat de viure-hi amb la seva família i cuidar al 

mateix temps de l’indret, no ho va dubtar. 

Després de vint-i-nou anys de viure al turó, l’Ermita era casa seva i no volia 

marxar de cap manera.  

Quan va ser l’hora de la seva mort, les seves paraules van ser:  

“No me saqueis de aquí.  

Que mis pupilas se cierren en la ermita” 

 

La Garroni baixant de l’Ermita 

Fotografia de la família Pereiro - Soler 

Fotografia d’en Juan Pereiro a 

les escales de l’Ermita 
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ALTRES ERMITANS 
 

L’any 2000, va entrar a viure a l’Ermita el Germà Emili 

Buils. En la pau que l’envoltava es va dedicar a escriure 

i pintar icones religioses. Es cuidava del grup de 

pastoral de l’església i rebia i obria la capella a tothom 

que pujava a visitar-la.  

Va marxar sense avisar prèviament, l’any 2002.  

Al cap de dos anys, el 10 de maig coincidint amb el 

tradicional Aplec a l’Ermita, la Germana Maria Elena 

García va ocupar el títol d’ermitana que li va lliurar 

precisament el Bisbe de Lleida. Malauradament després de poc temps i sense 

cap explicació lògica, també va marxar. 

 

 

ins aquí el nostre relat d’un ‘Sabies que...’ diferent 

però ple de curiositats i creences al voltant del turó i 

de la nostra Mare de Déu de Carrassumada, una 

imatge entronitzada de la Verge en plata sobredaurada que 

va ser trobada per un pastor sota un romaní.  

Un extens article que hem volgut aprofitar també per retre 

un petit homenatge als diferents ermitans i ermitanes que 

amb les seves mans i la seva devoció han anat cuidant del 

turó, de l’Ermita i de la nostra Mare de Déu. 

Homenatge també que es fa extensiu a totes aquelles 

persones que havent viscut o crescut a prop de la Verge, els 

agrada escoltar i saber, encara ara, algunes de les històries 

dels seus dons. 
 
 

 

 

 

F 

Pocs llocs hi ha a la nostra contrada tan màgics, místics i bells com el turó de Carrassumada, amb la seva Ermita 

i la Verge com a estendards. Un privilegi de visió panoràmica en forma de lloc de pau, reflexió i creença que al 

llarg dels segles ha estat admirat i aprofitat per motius ben diferents. Un espai d’història plena que encara oculta 

molts misteris i que el fa especialment valuós. Gaudim-lo i cuidem-lo per sempre. 

Bibliografia: El Santuari Marià de Carrassumada (Marc Escolà i Ismael Panadés). 
 

Informació i fotografies: Mª Carmen i Pepita Aldavert, Joan Boqué, Pepita Domènech, Pepi i Juana Pereiro, Carme Morales, Raúl Esteve,                      

                       Josep Marsellés, Paquita Sumalla, Montserrat Serra i Antonia Bosch, Victor Escarp i Mercè Martín. 
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