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Fotografia  Josep Manel Prada 
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TELÈFONS D’INTERÈS 

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 
Ajuntament 973 796005 8:30 - 13:30 h  torressegre.cat 

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

Biblioteca 973 796529 
15:30 - 19:00 h (dilluns a dijous) 

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

C. Torres Energia 973 792828 8:00 - 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 

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 
 
 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

L'octubre és el desè mes de l’any en el calendari 

gregorià compost per 31 dies i el seu nom li ve d'haver 

estat el vuitè mes del calendari romà. 

S’inicià amb la primera lluna plena de la tardor i ha estat 

un període força càlid en general amb una diferència 

rellevant de temperatura entre el dia i la nit que ens ha 

deixat les temperatures més baixes registrades en els 

darrers anys en aquestes dates, fruit del pas d’uns 

fronts que han generat certa inestabilitat i precipitació, 

tot obsequiant-nos també amb jornades de sol i dades 

per sobre dels 20 graus centígrads que han contrastat 

amb la pèrdua de les fulles del nostre arbrat caducifoli i 

la gamma de colors ocres i vermellosos típics d’aquesta 

estació, antítesi de l’arribada dels dies més freds. 

Aquest, ha estat un octubre diferent com ho van ser els 

anteriors, totalment condicionat per l’esdevenir i 

l’evolució d’aquesta maleïda pandèmia. Actes i 

esdeveniments propis d’aquests dies s’han vist obligats 

a la seva suspensió com a mesura preventiva. La 

celebració de la castanyada n’ha estat un clar exemple, 

aquest cop, s’ha limitat a l’àmbit més privat tot 

prohibint les trobades habituals. A les mesures 

restrictives inicials, s’hi ha afegit un nou decret d’Estat 

d’Alarma, el toc de queda nocturn i el confinament 

perimetral de tot el país i de municipis el cap de setmana 

amb una afectació global important en diferents sectors 

com l’hostaleria que dibuixa sobre l’horitzó una 

imminent crisi econòmica sense precedents propers. 

La situació és greu i no admet frivolitats. Catalunya ja 

està de ple en la segona onada del coronavirus i davant 

d’aquesta situació cal fer una crida a la responsabilitat 

de tothom. Distància, mascaretes i rentat de mans han 

de ser la norma així com reduir la nostra interacció 

social fins que tot millori. 

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

contingut a la veu del nostre esport, afectat 

directament per l’aturada. També recull l’entrevista al 

torressenc Quim Estadella i el reportatge al cultiu del 

tabac a la nostra vila i el seu estraperlo. 
 

 

 

 

Edita: Ajuntament de Torres de Segre 
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CULTURA 
La Biblioteca amplia continguts; Proposta d’extraescolar desenvolupament 

mental; el Cor del Segrià assaja a Torres; Visita al monument Mai Més;  
XXV trobada del ‘Mai Més a l’església; Trobada amb els candidats/es 

pubillatge 2020-21; Mascaretes i banderola de Torres de Segre.  
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Rescat d’una òliba al cementiri; Esmorzar literari a Utxesa; Vídeo virtual del 

Museu de l’Evolució; Activitat petjades amb l’Escola Carrassumada. 

ESPORTS 

Les diferents activitats esportives s’inicien i s’aturen en pocs dies; Sortida 
amb bicicleta des de Torres fins a Móra d’Ebre; L’Andotrans Team Torrentó 

campió d’Espanya; Afectació en el món de l’esport per les noves mesures. 
ACTUALITAT 

Evolució de la Covid-19 durant l’octubre; Afectació Covid-19 al nostre 
municipi; la Unitat Mòbil del Servei Català de Salut fa mamografies; Sisè 

repartiment de lots de prevenció per a la Covid-19; Presentació virtual 
5G; Buidatge del canal de Seròs; Afectació tarifa amb discriminació 

horària amb canvi hora; Cursos d’operador de carretó; 
Torres a la cua de la província en renda bruta per habitant; Minut silenci;  

Torres Energia ofereix transformar l’energia solar per l’autoconsum;  
Meteorologia d’octubre; La veu del nostre esport. 

 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
Torres de Segre repartirà una ajuda de 40.700€ als comerços i serveis locals 

 

ACTUACIONS 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

L’ENTREVISTA    - Quim Estadella i Calzada - 
 

SABIES QUE 
L’estraperlo i el caliquenyo, història del nostre municipi 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Calendari_rom%C3%A0
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LA BIBLIOTECA GUILLEM DE CERVERA AMPLIA CONTINGUTS 
 

Durant aquest mes d’octubre han arribat a la Biblioteca Guillem de Cervera de Torres de Segre la primera de 

les trameses de llibres de la subvenció de l’OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) i han estat varies 

les donacions particulars que han fet ampliar notòriament el fons bibliotecari. 
 

✓ En Quim Estadella i Calzada ha regalat un exemplar del llibre 

‘Llum Llibertat’. Aquest, va ser un projecte impulsat per Artistes 

de la República, Assemblea Nacional Catalana de Manresa, 

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i el suport 

d'Òmnium Cultural que consistia a il·luminar cent trenta-una 

agulles del massís de Montserrat, que recordaven els cent trenta-

un presidents de la Generalitat de Catalunya, per reclamar la 

llibertat del nostre país. L'acte es va dur a terme des del capvespre 

del dia 30 de setembre fins a la matinada de l'1 d'octubre del 2017 

i va voler exemplificar la necessitat de cercar la unitat estratègica cap a un horitzó 

d'independència i llibertat que vagi més enllà dels interessos dels partits. En Quim, com apassionat de la 

fotografia va ser present a l’acte i varies de les seves fotografies van ser 

seleccionades i incloses al llibre. Totes les fotografies van acompanyades 

de textos de diferents persones relacionades al procés, com per exemple 

en Jordi Cuixart. 
 

 

✓ La Sònia Roca i Juncà, escriptora local, ens ha fet arribar un volum de la 

seva tercera novel·la ‘Congelando el tiempo’. Després de ‘Ojos en las 

sombras’ i ‘No es lo que parece’, la Sònia ens trasllada amb el seu darrer 

treball als carrers de Dublín. Allí hi ha una onada d’assassinats i l’assassí 

deixa una macabra marca a les seves víctimes. Aquestes, apareixen amb 

els llavis i els ulls cosits. Una novel·la escrita en castellà que promet una 

lectura apassionant. 
 

✓ Pels amants de la novel·la romàntica actual, la Sheila Martí i 

Aldavert, ha fet una donació molt interessant. Es tracta de prop 

d’una vintena de títols recents com ‘El seductor’, ‘Orgullo y 

prejuicio’ o ‘No te escondo nada’... que faran les delícies dels 

apassionats i apassionades d’aquest gènere.  
 

✓ Durant aquest mes, han arribat també a la Biblioteca la primera 

remesa de llibres corresponents a la subvenció que cada any 

atorga l’OSIC. A la nostra biblioteca li corresponen 1.500 euros en 

llibres impresos en català. En aquest primer enviament es poden 

trobar gèneres molt diversos, des de novel·la, biografies o història, 

passant per economia o guies de viatges... per exemple. Tots ells 

estan ja a la vostra disposició. Des de la Biblioteca ja ha fet la 

selecció dels llibres de la segona remesa, que s’espera que arribi 

abans d’acabar l’any. 
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PROPOSTA D’EXTRAESCOLAR DE DESENVOLUPAMENT MENTAL PER A INFANTS 
 

El passat dia 1 d’octubre, ha tingut lloc a la Sala d’Actes de la plaça Catalunya, 

la presentació d’una nova proposta extraescolar. Aloha Mental Aritmetic  és 

un programa dissenyat específicament per a infants d’entre 5 i 13 anys que 

contribueix al seu desenvolupament mental d’una manera divertida. Aquest 

programa basa el seu programa educatiu en tres eines claus: l’Àbac, 

l’aritmètica mental i els jocs didàctics. 

La Gemma Solà, promotora a Lleida d’aquest programa, va informar d’una 

manera molt didàctica als pares i mares assistents, als que els semblà molt 

bona iniciativa. El resultat de la trobada ha estat el de fer extensible aquesta 

informació a tots els pares i mares de l’alumnat de l’Escola de Carrassumada i establir un calendari d’horaris 

possibles per iniciar les classes tenint en compte les mesures sanitàries i l’exigència de creació de grups 

“bombolla”. Passats uns dies, després que diferents famílies expressessin la seva disponibilitat i la voluntat 

de començar aquesta activitat, l’Escola ha pogut designar una classe per a fer-la, ja que els dimarts i divendres 

d’abans del menjador escolar, única possibilitat de formar un grup estable. Aquestes classes començarien 

durant el mes de novembre, tot i que caldrà veure com evoluciona la crisi sanitària que estem vivint. Si més 

endavant hi ha més nens/es interessats/des, s’estudiaria la possibilitat de fer algun altre grup a la tarda i fora 

del centre escolar, sempre que estigui permès. 

Aloha Mental Aritmetic signarà properament el conveni de cessió d’espais públics amb l’Ajuntament de 

Torres de Segre.  

 

EL COR DEL SEGRIÀ ASSAJA A TORRES DE SEGRE 
 

Amb motiu de la cloenda del cicle Segrià Corals, que tindrà lloc el dia 12 de 

desembre a la Seu Vella de Lleida, es constitueix el Cor del Segrià, compost 

per cantaires de les diferents corals de la comarca, també de la de Torres de 

Segre. L’Ajuntament els ha cedit l’espai del poliesportiu municipal, durant els 

matins de cinc diumenges, per tal que puguin treballar el repertori de la 

cloenda, ja que aquesta és una instal·lació ampla i còmoda que pot garantir les 

mesures de seguretat apropiades per als seus assajos. 

Al capdavant del Cor del Segrià, com a director, hi trobem Robert Faltús. Per la seva banda, la tècnica de 

cultura del Consell Comarcal, Míriam Arnaz, garantirà l’atenció als cantaires i farà complir el protocol que 

l’Ajuntament ha creat per aquest espai. El passat 18 d’octubre ha tingut lloc el primer d’aquests 

entrenaments amb una trentena de cantaires dividits en dos grups, que han pogut fullejar les partitures d’un 

concert que, malgrat les dificultats actuals, intentarà reunir les veus de diferents pobles en una sola, en un 

espai que ens identifica a tots, La Seu Vella de Lleida. 

 El primer assaig d’un total de cinc que es duran a terme al pavelló poliesportiu, ha estat marcat per les mesures i protocol de prevenció per la Covid-19. 

El cant coral s’ha vist paralitzat per l’evolució de la pandèmia i per aquest motiu es prepara aquesta única trobada – cloenda a La Seu Vella. 
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VISITA AL MONUMENT ‘MAI MÉS’ 
 

Des de fa tres anys, l’Ateneu Cooperatiu la Baula de 

Lleida coordina els actes de commemoració que les 

entitats de la ciutat fan al voltant del cicle Memòria 

2N, tot recordant el bombardeig que Lleida va patir el 

2 de novembre de 1937.  

Una de les entitats que organitza activitats és la colla 

ciclista El Nervi de la Llibertat. La seva aportació és 

una pedalada a algun dels espais de memòria històrica 

de pobles propers a Lleida. En aquest context, la colla 

ciclista han volgut visitar el monument ‘Mai Més’ 

situat a Carrassumada, el diumenge dia 18 d’octubre. 

 Al voltant del monument, que recordem va ser 

inaugurat el dia 15 d’octubre de l’any 1995 coincidint 

amb el 50è aniversari de l’alliberament del camp 

d’extermini nazi de Mauthausen, s’hi han aplegat una 

vintena de ciclistes amb ganes de saber el significat i el 

contingut d’aquesta llosa commemorativa. 

La benvinguda i la informació més rellevant tant del 

turó, l’Ermita en general com del monument en 

particular, ha anat a càrrec de la regidora de cultura, 

Pepita Ruestes i del president dels Amics de la Mare 

de Déu de Carrassumada, Raül Esteve. 

Per la seva banda, el Josep Marsellés ha explicat en 

primera persona, des del projecte inicial del 

monument fins a la seva construcció. Els visitants han pogut gaudir a la vegada de les experiències que havia 

viscut en Josep durant la Guerra Civil. Sens dubte, un testimoni valuosíssim per aquells que busquen 

recuperar la memòria històrica. Els/les ciclistes de ‘El Nervi de la Llibertat’, han agraït de tot cor tan 

il·lustrativa i emotiva trobada rebent com a obsequi un volum del llibre ‘Mai Més’. D’aquesta manera podran 

conèixer els noms i les vides de les víctimes, tant d’un bàndol com de l’altre, dels 21 pobles de la comarca, 

morts durant l’esmentada batalla. 

 

XXV TROBADA DEL ‘MAI MÉS’ A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 
 

Com cada any l’Associació d’Amics de la Mare de Déu de Carrassumada 

celebren una trobada davant del monument ‘Mai Més’, situat al turó de 

Carrassumada el darrer diumenge d’octubre. 

Durant els primers anys eren les víctimes de la Guerra Civil a les quals els 

dedicaren la celebració però, posteriorment, aquest homenatge s’ha fet 

extensiu també a les víctimes de qualsevol guerra i tipus de violència. L’acte 

ha passat de ser un recordatori trist d’uns fets censurables a ser un clam 

d’esperança perquè aquests fets no tornin a produir-se. 

En el seu  vint-i-cinquè any de celebració, la situació extraordinària a causa 

de la pandèmia, ha fet que el ‘Mai Més’ d’enguany s’hagi dut a terme a 

l’església parroquial. 

Foto conjunta per cloure una interessant jornada de record i homenatge. 

El grup de ciclistes escoltant atentament les explicacions del torressenc 

Josep Marsellés, un veritable coneixedor de la memòria històrica. 
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En la lectura d’un manifest d’homenatge que una membre de la Junta 

dels Amics de la Mare de Déu ha llegit, s’ha volgut recordar aquest 

any a tots els afectats per la Covid-19.  

La Maria Teresa Ezquerra ha tingut paraules també tant per als que 

han pogut superar la malaltia com per als que no, per les seves 

famílies, pel personal sanitari, de neteja i voluntaris entre altres, que 

amb el seu esforç i solidaritat han estat i segueixen  vetllant pels 

malalts i el seu benestar. 

Després d’elevar una pregària per tots ells i elles, la celebració de 

l’eucaristia ha seguit el seu curs habitual amb la imatge de la Mare de 

Déu de Carrassumada en un primer pla i la de la Verge Assumpta en 

un segon terme. 
 

TROBADA AMB ELS CANDIDATS I LES CANDIDATES AL PUBILLATGE 2020 - 2021 
 

Des de l’Ajuntament s’ha convocat a totes les persones 

empadronades a Torres de Segre i nascudes durant l’any 

2003 (adult) i durant l’any 2012 (infantil) perquè si volen, 

puguin presentar-se a ser escollides com a representants 

del pubillatge del nostre poble. 

Des de la Regidoria de Cultura s’ha explicat 

detalladament la problemàtica actual derivada de la 

Covid-19.  

Per una banda, el pubillatge 2019/2020 proclamat durant 

la Festa Major de Santa Bàrbara de l’any passat, no han 

pogut gaudir de la seva condició a causa del confinament i a les posteriors anul·lacions de trobades i actes 

que generalment es feien arreu de Catalunya. El Consistori, davant aquesta insòlita situació, ha decidit no 

caducar-los i donar-los l’oportunitat que puguin ser presents tant en els diferents actes de la Festa Major 

d’enguany com en els que es puguin celebrar durant el 2021, sempre que la pandèmia ho permeti. 

Davant  de la incertesa de la situació actual i el fet que no puguem albirar una normalitat plena, fa que s’hagin 

considerat diferents possibilitats per tal de trobar una solució el més justa i adequada possible a la realitat 

d’una nova proclamació de Pubillatge al nostre poble. 
 

L’Ajuntament ha escoltat, per una banda, la proposta del grup de joves candidats/es que s’han presentat la 

nit de l’esmentada reunió així com les opinions també dels pares i mares dels candidats i de les candidates 

infantils. Amb tot i després d’una Comissió de govern del Consistori s’ha arribat a les següents línies 

d’actuació: 
 

✓ El Pubillatge vigent continua essent el proclamat l’any 2019. 

✓ Aquest any 2020, no farem cap proclamació d’un nou Pubillatge. 

✓ Els convocats enguany (nascuts el 2003 i el 2012) seran proclamats l’any 2021. S’adequa, d’aquesta 

manera, l’edat del pubillatge tal com es feia abans, als 18 i als 9 anys. Com ja sabeu hi va haver un any 

en què, degut a la manca de candidats i candidates, es va decidir avançar un any. D’aquesta manera 

també evitem que s’ajuntin dues quintes. 
 

 

 

Aquesta decisió no deixa de ser excepcional per la situació que vivim i esperem que durant l’any 2021 tot 

torni a la ‘normalitat’ i que es pugui gaudir d’aquesta bonica tradició arrelada dins del pubillatge així com dels 

diferents actes que se celebren arreu de Catalunya. 
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PROPOSTA D’ADQUIRIR LES MASCARETES DE TORRES I LA BANDEROLA DE SANTA BÀRBARA 
 

Des de l’Ajuntament de Torres de Segre s’ha impulsat la iniciativa d’oferir al veïnat dos productes per lluir 

l’orgull del nostre poble, encaminats de cara a la nostra Festa Major d’hivern, dedicada a la nostra patrona 

Santa Bàrbara.  

Ja que l’actual situació de pandèmia global que ens està afectant de ben segur impedirà celebrar part dels 

actes habituals en aquesta celebració i ens condicionarà les propostes, s’ha volgut dissenyar dos productes 

propis del nostre municipi per poder-los oferir a tota la gent del poble: unes mascaretes – adult i infantil - 

amb l’escut de la vila i el perfil de l’entrada del municipi i una banderola amb la imatge de Santa Bàrbara 

que pugui decorar els balcons de les cases durant els dies de la Festa Major. 
 

 

Tothom que estigui interessat o interessada a adquirir aquests productes junts o per separat ho pot fer 

fins al divendres 13 de novembre mitjançant diferents opcions:  
 

 

De manera presencial a les oficines de l'Ajuntament en horari de 10:00 a 12:00 h. Hauran d’efectuar 

el pagament al moment de realitzar la comanda, en efectiu o targeta. 
 

 

 Fent una transferència bancària al compte de l’Ajuntament: ES74 2100 9046 9302 0006 5541, tot 

indicant el nom complet, les unitats i, en el cas de mascaretes, també les talles. Amb el justificant de 

pagament es podrà recollir la comanda. 
 

 

 

 

 

Mascareta de Torres de Segre 
 

 

✓ Serigrafiada amb la silueta de l'entrada de la vila pel pont 

i l'escut municipal.  

✓ Higiènica i reutilitzable, confeccionada amb un teixit de 

protecció sanitària, repel·leix l'aigua amb efecte 

antibacterià i és transpirable. 

✓ Talles adulta (color negre) i infantil (variació de colors). 

✓ La previsió és repartir-les de cara a la Festa Major. 

✓ Preu per unitat: 3,50 euros. 

 
 

Banderola de Santa Bàrbara  
 

✓ La banderola és de lona d’una mida aproximada de 100 x 

90 centímetres. 

✓ Es beneiran a l’església durant la missa del 29 de 

novembre i es repartiran en acabar la celebració. 

✓ La idea seria poder-les penjar als balcons i les finestres 

de casa durant la Festa Major que es realitza al seu honor 

juntament amb la senyera. 

✓ Preu per unitat: 15 euros 
 

Desitgem que aquesta iniciativa tingui acollida entre el veïnat 

i que puguem gaudir d’uns balcons engalanats amb la imatge  

de la nostra patrona, una màrtir catòlica de la tempesta i els 

llamps, o amb les habituals senyeres amb motiu de la Festa 

Major.  
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RESCAT D’UNA ÒLIBA AL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

Aquest mes passat dos operaris de la brigada 

han trobat una òliba malferida dins d’un forat 

que no podia sortir. Després de comunicar-ho 

als tècnics de TDSNaTur i detectar que l’au tenia 

una ferida que li feia sagnar el bec, aquests s’han 

posat dins del forat amb un caçapapallones per 

capturar-la i descartar l’opció de deixar-la anar, 

ja que precisava ajuda. Com és habitual, en 

aquests casos, s’ha portat l’animal al Centre de 

Recuperació de  Fauna de Vallcalent perquè li fessin la revisió pertinent.  

Aprofitant la visita al centre de recuperació d’animals, s’ha preguntat pel 

‘Duc’ que es va portar fa uns mesos. En ‘Giusseppe’ està bé i en bones 

condicions. En ser un exemplar molt jove encara no sabia menjar sol ni volar. 

Ara mateix ja està en una gàbia gran on els habituen a poder caçar aliment viu i poden volar una mica. Fins 

que no passi tota la temporada de caça no podrem alliberar-lo. Arribat aquest moment, des del Centre es 

trucarà als tècnics locals perquè es pugui alliberar de nou a l’embassament d’Utxesa, el lloc on va néixer.  
 

ESMORZAR LITERARI A UTXESA 
 

Aquest passat 10 d'octubre a Utxesa s’ha realitzat 

el primer esmorzar literari, una nova proposta 

endegada des de la Regidoria de Medi Ambient de 

l’Ajuntament de Torres de Segre. 
 

En què consisteix un esmorzar literari? La 

idea és que un escriptor/a pugui 

presentar el seu llibre d'una manera diferent i en 

un context poc habitual. En aquest cas, s’ha ofert 

als participants un cafè al començament de 

l'activitat juntament amb un punt de llibre 

d'aquell dia, i una vegada finalitzada la xerrada 

s’ha repartit un entrepà de llonganissa mentre 

s’ha fet el col·loqui final entre el públic assistent.  

Per aquesta primera ocasió, s’ha convidat al Joan Pifarré, un lleidatà que ha escrit un llibre titulat ‘Secrets de 

l'Horta’. Una elecció prou encertada, ja que en primer terme, és de la nostra terra i, a més, el llibre tracta 

sobre molts temes tant de la Història dels nostres voltants així com dels primers Ilerdencs o les diverses 

batalles que ha patit la ciutat de Lleida tot enllaçat des del punt de vista de la pagesia i del món rural, aquell 

que nosaltres sempre donem i donarem suport. Per tant, si sou amants de la història propera, del món rural 

i els conflictes bèl·lics que es produïren a Lleida i la seva horta, aquest llibre us agradarà molt.  

En Joan, que exerceix de mestre en una escola lleidatana, ha fet gaudir d’allò més als assistents a la jornada 

fent gala de la seva forma d’explicar les coses, durant la seva interessant intervenció vestida de presentació 

d’un llibre tal com si s’obrís una maleta antiga de la qual anava traient objectes vinculats al contingut de 

l’obra en qüestió. 
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Moment durant el col·loqui on en Joan Pifarré dibuixa amb les seves paraules 

el contingut proper de la seva obra literària a l’esplanada del Punt d’Informació. 

L’Adrià Pujol, tècnic de TDSNaTur, en el 

moment que rescata l’au ferida. 
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GRAVACIÓ D’UN VÍDEO DEL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ PER L’INS D’ALCARRÀS 
 

Aquest any, com ja sabem, no és un any normal i està 

condicionant, totalment, totes aquelles activitats 

programades tant a l’exterior com a l'interior dels 

nostres espais adaptant les propostes habituals a 

maneres de fer diferents i més segures per fer front a la 

pandèmia. 

Amb l’Institut d’Alcarràs, per exemple, hi ha fixades cinc 

visites. Dues de les activitats programades, a 

l'Aiguabarreig del Segre i l’altra al Molí, denominat 

Museu de l'Evolució, com no es poden efectuar 

agrupacions de persones en quantitats elevades, els 

tècnics de TDSNaTur han proposat la realització d’una gravació a les dependències del Museu com una mena 

de ‘tour’ virtual on es fa una visita guiada per les instal·lacions tal com si l’alumnat hi estigués present i poder 

representar l’esmentada gravació, en format vídeo, a totes les aules de l’Institut així com poder-la reproduir 

als visitants que venen a ‘La Fusteria’ d’Utxesa. 

 

ACTIVITAT DE PETJADES AMB L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

D'ençà que el confinament a causa de la Covid-19 ho va impedir fa uns mesos, aquesta ha estat la primera de 

les activitats que s’ha desenvolupat des de ‘La Fusteria’ amb nens i nenes.  

Per poder fer l’activitat s’han establert dos grups bombolla acompanyats cadascun pels dos tècnics que 

disposa l’Ajuntament treballant a ‘La Fusteria’ d’Utxesa, dividits per classes i seguint, en tot moment, totes 

les mesures de seguretat pertinents amb l’ús obligatori de guants i mascareta. 

La proposta consistia en la recerca de rastres i petjades a l’espai del camí verd del riu. A causa de la fina pluja 

que queia, primer s’han portat una sèrie de petjades d’alguns dels mamífers i aus de la nostra zona, i amb 

aquella empremta, a mode de motlle, l’alumnat l’ha pogut impregnar en una massa feta a base de farina i 

aigua. Més tard, un cop tot preparat, cada alumne ha farcit la petjada amb escaiola que un cop assecada ha 

esdevingut un record de l’empremta que cada nen/a ha escollit entre les diferents opcions com la d’un voltor, 

la d’un porc senglar, la d’una guineu, la d’una geneta o la d’un mussol, com el nostre amic Utxi. 

Quan la pluja ha donat una treva i mentre s’assecaven els motlles, s’ha dut a terme la sortida al nostre 

aiguabarreig. Allí s’ha explicat tota la flora i fauna que s’hi pot trobar en aquell indret tan ric del costat del riu 

on s’ha pogut gaudir també de la presència dels cavalls de la Camarga, amb la prudència que pertoca en 

tractar-se d’animals salvatges. 

La sortida ha acabat amb l’albirament de diferents espècies d’aus dins de l’observatori del camí verd on, per 

grups i en silenci, s’ha pogut identificar cigonyes, ànecs, cormorans i algun Bernat Pescaire. 
 

 

 

El nostre ‘Museu de l’Evolució’ a partir d’ara es podrà donar a 

conèixer a través d’aquesta visita guiada virtual enregistrada. 

Els tècnics de TDSNaTur han explicat els aspectes més 

rellevants de l’activitat davant el grup classe. 

L’alumnat en el moment d’encontre amb els 

cavalls de la camarga del nostre camí verd. 
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LES ACTIVITATS ESPORTIVES INICIEN UN NOU CURS I S’ATUREN AL CAP D’UNS DIES 
 

A primers d’octubre s’han iniciat totes les activitats esportives que han resultat després del període 

d’inscripcions. Una oferta esportiva totalment adaptada a les mesures sanitàries per fer front a la Covid-19.  

Les primeres a fer-ho han estat les de zumba, gimnàstica abdominal i hipopressiva, entrenament funcional 

i les de fitness street. Els dies següents han començat la resta de les propostes esportives com la gimnàstica 

de manteniment i Karate, a la sala del tatami, així com l’activitat de patinatge al poliesportiu. 

Seguint els protocols establerts a les instal·lacions municipals per garantir al màxim la seguretat dels usuaris 

i usuàries, les sessions s’han pogut desenvolupar sense cap inconvenient fins a finals de mes quan s’han donat 

a conèixer noves restriccions, d’entre les quals la prohibició de totes les activitats esportives que no siguin 

d’àmbit professional. Un fet que ha obligat a aturar totes les propostes iniciades tot just fa un mes fins a nou 

avís. Una situació inusual i trista alhora que esperem puguem redreçar tan aviat com es pugui. 
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Spinning  Dimarts i dijous 19:45 – 20:45 h 

Hipopressius i pilates 
Diluns i dimecres 20:00 – 21:00 h 

Entrenament funcional “crossfit” Dilluns i dimecres 21:00 – 22:00 h  

 

Fitness Street  Dilluns i dimecres 19:00 – 20:00 h 

 

Patinatge      Dijous 16:40 – 17:40 h  

 

Gimnàstica de manteniment     Dimarts i dijous 15:20 – 16:20h  

Karate (alumnes P5 – 2n) 
Dijous 16:45 – 17:45 h 

Karate (alumnes a partir de 3r) 
Dijous 17:55 – 18:55 h 
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SORTIDA AMB BICICLETA DES DE TORRES DE SEGRE FINS A MÓRA D’EBRE 
 

El passat 13 d’octubre, tres intrèpids torressencs han 

experimentat una sortida amb bicicleta durant 4 

dies, des de Torres de Segre fins a Móra d’Ebre. La 

iniciativa ha estat d’en Gerard Marsellés que ha 

aconseguit engrescar també al Sisco Miquel i a la 

Maria José Paga i, d’aquesta manera, emprendre 

plegats aquesta aventura no exempta de dificultats 

però que ha suposat un repte apassionant i diferent. 

Preparats per l’ocasió i plens d’emoció, els tres 

ciclistes han sortit de Torres de Segre decidits a 

finalitzar l’objectiu.  

El primer dia del viatge ha estat el més extens realitzant un total de 80 quilòmetres en unes 12 hores, tot 

passant per les localitats de Soses, Aitona, Seròs, Mequinensa i Casp. 

El segon dia, ha estat el tram més complicat, passant per Alcanyís i Valdealgorfa, amb bona part dels 40 

quilòmetres fets de desnivell positiu i vent de cara que han obligat als tres torressencs a avançar alguna 

estona a peu i arrossegar les bicicletes amb el seus carrets. 

El tercer dia, per sort, ha estat el més agradable amb 

un recorregut més pla dins la via verda entre 

Valdealgorfa fins a Pinell de Brai. En aquest punt, la 

comitiva de Torres s’ha augmentat en dos nous 

components amb l’arribada de l’Armando Bisús i la 

Rosa Maria Badia que s’han volgut sumar a la 

iniciativa. En aquesta localitat, han estat 

amablement acollits per la seva gent i pel Consistori 

que els han deixat allotjar al seu càmping. El darrer 

dia, passant per Miravet, Benissanet i Mora d’Ebre, 

ha posat el punt final a aquesta aventura que s’ha celebrat com pertoca amb cava i pastís tot coincidint amb 

l’aniversari del Sisco, un dels cinc integrants d’aquesta expedició que acabà amb la immensa alegria d’haver-

ho aconseguit. 

 

L’ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ GUANYA EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE SUPERBIKES 
 

L’equip de motociclisme Andotrans Team 

Torrentó, capitanejat pel torressenc Ferran 

Torrentó, s’ha proclamat campió d’Espanya 

Cetelem de Superbikes (ESBK) per tercer 

any consecutiu, el passat cap de setmana del 

17 i 18 d’octubre al circuit de Navarra. 

L’equip arribava a la penúltima ronda al 

capdavant de la classificació amb el pilot 

català, Òscar Gutiérrez, superant per 44 

punts al segon classificat. Superant una 

temperatura ambient i de pista molt baixa, l’Òscar i l’Àlex, els dos pilots de l’equip, han aconseguit uns 

magnífics resultats tant als entrenaments cronometrats com en les curses posteriors.  

Moment de l’arribada de l’expedició a Torres, després de 4 dies de ruta. 

La comitiva ciclista torressenca al complert en el darrer tram del 

recorregut, a punt d’assolir l’objectiu després de 4 dies pedalant. 
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Després d’una forta disputa amb els seus màxims rivals en pista, l’Òscar aconseguia dissabte la victòria, la 

setena de la temporada i s’aprova al seu segon títol consecutiu que aconseguia l’endemà diumenge passant 

també en primer lloc per la línia de meta i a +0.868 dècimes del pilot competidor assolint d’aquesta manera 

la seva vuitena victòria i el títol de campió. 

 

AFECTACIÓ EN L’ESPORT AMB LES NOVES MESURES DE RESTRICCIÓ PER LA COVID-19 
 

 

Arran de les noves mesures de restricció de l’activitat i la mobilitat aprovades pel 

Procicat i anunciades dijous 29 d’octubre pel Govern amb l’objectiu de contenir el brot 

epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 al territori de Catalunya, la Secretaria General 

de l’Esport i de l’Activitat Física ha detallat l’afectació que aquestes tenen en el sector 

esportiu i de l’activitat física.  

Unes mesures que són efectives a partir del dia 30 d’octubre de 2020, un cop publicat al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya (DOGC), i romandran vigents durant 15 dies, és a dir fins diumenge 15 de novembre 

sempre quan la situació hagi millorat i s’aixequi la prohibició: 
 

✓ Tancament de tots els equipaments i instal·lacions esportives, 

piscines incloses. Inclou també el tancament de tots els Centres 

Esportius Municipals (CEM) i Instal·lacions Esportives 

Municipals (IEM). En aquest sentit, al nostre municipi s’han 

tancat els dos espais on es realitzaven activitat física, el pavelló 

i la denominada ‘sala del tatami’. 
 

✓ Ajornament de totes les competicions esportives previstes 

durant aquest període, a excepció de les competicions oficials 

d’àmbit estatal, internacional i professional, les quals s’hauran 

de celebrar sense públic. De tots els equips esportius de la nostra vila, només el Club Esportiu Torres de 

Segre ha pogut jugar la primera jornada el seu campionat. La resta no han pogut ni començar i resten a 

l’expectativa de saber quan ho podran fer. 
 

✓ Suspensió de les activitats extraescolars de caràcter esportiu fora del centre educatiu. Només es podran 

dur a terme activitats extraescolars dins les instal·lacions del centre educatiu sempre que es mantingui el 

grup bombolla. Les activitats esportives que s’havien iniciat al poble han quedat aturades durant aquest 

període. 
 

✓ L’activitat esportiva individual a l’aire lliure està permesa des de 

les 6:00 h a les 22:00 h. Durant el cap de setmana (entre les 6:00 

h del divendres i les 6:00 h del dilluns), malgrat el confinament 

decretat al municipi, es permetrà la realització d’activitats 

esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs. 
 
 

Ferran Torrentó | Team Manager 
 

“Molt content de guanyar aquest campionat amb l’Òscar, el seu segon 

consecutiu amb nosaltres i el tercer per a l’equip. Òscar està a un nivell 

increïble de pilotatge i ho ha demostrat un cop més. Felicitar també a 

l’equip que està demostrat ser referència dins la categoria i en el 

campionat, i agrair a tots els sponsors, Michelin, Andotrans i a tots 

aquells que fan possible tot això i més en un any tan atípic com aquest. 

Estem molt contents i estic convençut que ens esperen molts més èxits”.  
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL MES D’OCTUBRE  
 

Els mals auguris de finals de setembre s’han anat 

incrementant al llarg del mes d’octubre amb l’arribada 

d’una segona onada de la Covid-19 a pràcticament tots 

els països d’Europa i part del món amb una gran 

afectació dins el territori espanyol i a Catalunya. 

El risc de rebrot s’enfila a nivells molt elevats que alerten 

d’una tendència preocupant i mesures imminents de 

contenció sobre la població. L’OMS no sap que falla a 

Espanya per ser el país amb més infecció per 

coronavirus. Mentrestant, Àfrica supera els 1,5 milions 

de contagis i aconsegueix tenir la pandèmia continguda 

i l’Índia comunica que tindrà disponibles al juliol uns 500 milions de dosis de vacunes. 

La Segarra ‘lidera’ el perill de rebrot a Catalunya i la demarcació de Lleida incrementa el seu índex en 39 

punts a la plana i 52 a l’Alt Pirineu i Aran en un sol dia. 

Tres setmanes després de l’inici escolar, segueixen pujant els grups confinats arreu del territori català tot i 

que representen tan sols un 2% de l’alumnat total. A les terres de Lleida pugen fins a 1400 les persones 

confinades en centres d’ensenyament i 55 grups en quarantena. 

La reobertura de l’oci nocturn queda fallida i es torna a prohibir davant la indignació del sector per 

‘incoherència’ i ‘mala gestió’ de la Generalitat. 

Després de discrepàncies polítiques i crispació, el dissabte 10 d’octubre el Consell de Ministres aprova el 

decret d’estat d’alarma a Madrid durant 15 dies que implica el confinament perimetral de la capital i 9 

municipis. 

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimón, avisa que la situació empitjora i demana classes virtuals a 

les universitats i teletreballar a les empreses durant els pròxims 15 dies. La Generalitat crida a ‘sacrificar 

l’activitat social’ per aconseguir frenar la propagació del virus. El mateix dia que prop de 6.000 facultatius 

dels centres d’atenció primària de l’ICS estan cridats a una vaga per desesperació i per reclamar millores 

laborals i retributives davant la saturació del sistema sanitari.  

A mitjans d’octubre, creix el risc de rebrot a les Garrigues i sobrepassa el llindar 

dels 1.000 punts, a Cervera està a 1.940 punts. 

La competició esportiva escolar i federada para durant dues setmanes, una 

mesura que de moment no afecta els entrenaments. 

El 15 d’octubre, el Govern de la Generalitat dóna a conèixer noves mesures i 

restriccions per evitar un nou confinament domiciliari davant una situació per 

Covid-19 preocupant.  

Catalunya tanca la restauració 15 

dies i limita l’activitat als comerços 

i als actes culturals davant la 

resignació i desesperació dels sectors afectats. Els alcaldes del 

Baix Segre, entre ells el de Torres de Segre, plantegen que bars 

i restaurants puguin obrir almenys al 50%, una proposta 

desestimada poques hores després pel Govern i Procicat. 
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L’Arnau de Vilanova preveu reobrir una segona planta per l’increment de pacients amb simptomatologia i 

d’ingressos. Lleida registra un 11,3% de PCR positius, el percentatge més elevat de Catalunya i la plana supera 

els 400 punts de risc de rebrot. 

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, anuncia que entre finals d’any i 

principis de 2021 hi haurà vacunes disponibles alhora que anuncia 

mesures més contundents ben aviat. 

Educació fa un balanç positiu del primer mes de curs escolar. Les últimes 

dades mostren un 2,5% dels grups confinats i 966 centres afectats, 

gairebé un 19%. 

El 22 d’octubre, el Govern aragonès tanca perimetralment Saragossa, Osca i Terol amb el nivell 3 d’alerta. El 

mateix dia que Espanya esdevé el primer país de la Unió Europea a arribar al milió de contagis sumant 156 

nous morts i un total de 34.366 defuncions des de l’inici. A Ponent, per primer cop des del 31 de març, té 

totes les comarques en risc alt de rebrot. França, Bèlgica, Eslovènia i part d’Itàlia decreten el toc de queda. 

L’endemà, Catalunya i altres comunitats autònomes, reclamen a l’executiu espanyol 

l’Estat d’Alarma per poder aplicar el toc de queda. Una petició que es fa efectiva 

dos dies més tard anunciant-lo pels pròxims sis mesos que permet al Govern de la 

Generalitat aplicar el toc de queda des de les 22:00 fins a les 6:00 hores. 

El dijous 29 d’octubre la premsa local es fa ressò que els pacients ingressats per 

Covid als hospitals lleidatans augmenten el doble en dues setmanes i el risc de rebrot 

a Ponent se situa fins a 632. 

França i Alemanya tornen al confinament total però amb les escoles obertes. Europa frega els 10 milions de 

casos i Amèrica els 20 milions. 

Dos dies abans de cloure el mes d’octubre i en plena segona onada del virus, el Govern ordena un tancament 

perimetral de 15 dies i confinarà els municipis els caps de setmana. S’allarguen les mesures a la restauració 

tanca centres comercials, cines i teatres i anul·la les activitats esportives extraescolars, entrenaments, etc. 

Segons un estudi exposat el darrer de mes, una variant de la Covid-19 originada a Lleida i l’Aragó a l’estiu, 

s’ha estès a Europa. El Congrés aprova la pròrroga de l’estat d’alarma fins al 9 de maig mentre es descarta, 

de moment, un nou confinament domiciliari que es podria activar en el cas d’empitjorar l’actual situació. 

Tot i el ball de xifres que tenim cada dia, l’afectació del coronavirus al món no para d’augmentar. 
 
 

Dades actualitzades a 31 d’octubre de 2020 sobre els efectes de la Covid-19 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fonts: Departament de Salut i 

Ministerio de Sanidad Afectats Morts 

TORRES DE SEGRE 133 0 

LLEIDA 18.261 379 

CATALUNYA 262.542 14.024* 

ESPANYA 1.185.678 35.878 

MÓN 45.608.000 1.189.000 

Evolució de la Covid-19 a la província de 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. 



 
 

 
13 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2020 

AFECTACIÓ DE LA COVID-19 AL NOSTRE MUNICIPI 
 

En aquest inici de tardor la pandèmia està causant un impacte negatiu també a Torres de Segre. La Covid-19 

s’ha continuat contagiant, tot i que de manera més tímida que en altres regions del país, però el risc de rebrot 

sí s’ha incrementat considerablement seguint la tònica d’arreu. A casa nostra, tot indica que les principals 

causes d’aquest context també poden ser la baixada de temperatures corresponent a aquesta època de l’any 

junt amb l’inici de l’activitat habitual de la societat després de l’estiu: tornada a la feina, començament del 

curs escolar, represa dels entrenaments i competicions esportives... Afortunadament, almenys a l’octubre, 

no ens hem situat en un punt crític com a la primavera -o a l’estiu en el cas del Baix Segre- però sí que és 

necessari extremar les precaucions i tenir ben present que combatre el virus és una cursa de fons on cal que 

la paciència predomini tant com sigui possible. 
 

El comerç local i, especialment, la restauració continuen 

sent les activitats econòmiques més castigades per les 

mesures i segueixen arrossegant pèrdues a causa de la 

crisi sanitària. La situació en aquest sentit és delicada per 

a la majoria d’establiments, fins al punt que hem hagut de 

lamentar el tancament d’algun negoci a la vila. En aquest 

sentit, l’ajuda econòmica de 3,9 milions d’euros que la 

Generalitat de Catalunya, a través del Consell Comarcal 

del Segrià, destinarà als municipis del Baix Segre afectats 

pel confinament del juliol, servirà per a suavitzar el cop 

dur del confinament i ajudarà a impulsar l’activitat 

comercial. A Torres de Segre la subvenció total és de més de 40.000 euros a repartir entre els negocis que 

la sol·licitin a les oficines del nostre Ajuntament fins al dijous 12 de novembre. Establiments físics de comerç 

al detall, de comerç de degustació, restauració o de serveis professionals assimilats al comerços de detall són 

alguns tipus de negocis que poden ser beneficiaris dels ajuts dirigits a persones jurídiques i autònoms que 

han patit una davallada considerable en la facturació coincidint amb les restriccions més dures de l’estiu. 
 

Torres de Segre començava l’octubre 

amb 125 casos positius confirmats -i 

acumulats des de l’inici del recompte al 

març- i l’hem finalitzat amb 133, per tant 

són 8 les persones contagiades durant 

aquestes últimes setmanes. 

Sorprenentment, a nivell local aquesta 

xifra segueix disminuint mes rere mes: al 

setembre eren 15 i a l’agost 21. Per 

enèsima vegada, el valor més positiu 

entre tots són les zero 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 399 inicials als 468 en l’últim dia d’octubre: aquestes 69 persones són menys que les 90 comptabilitzades 

al setembre. No obstant, la taxa local estandarditzada -positius per cada 10.000 habitants- ha crescut gairebé 

50 punts i fins arribar als 648. La xifra segueix sent superior que el valor de la comarca del Segrià (508) però 

una altra vegada, per davall de municipis veïns com Aitona (1.180), Alcarràs (885), Sunyer (860), Soses (780) 

i Sudanell (760). 
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Pel que fa als actes locals, l’octubre ha permès iniciar les activitats esportives municipals, l’esmorzar literari 

amb l’escriptor Joan Pifarré a Utxesa, la xerrada històrica vora el monument del ‘Mai Més’ de Carrassumada 

a ciclistes d’una pedalada, l’acollida al pavelló poliesportiu dels assajos del Cor del Segrià, un curs gratuït 

d’operador de carretó elevador, la 25a trobada del Mai més -aquesta vegada a l’església- i l’acte per la 

memòria de les víctimes de la violència de gènere i la Covid-19 davant de l’Ajuntament.  

Totes elles s’han pogut dur a terme amb una relativa normalitat, però adaptant-les a la normativa sanitària 

del moment. Altres esdeveniments previstos per aquest mes han quedat suspesos o ajornats, amb la voluntat 

de poder-los dur a terme com mereixen quan la situació sigui més favorable. 

 

LA UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE SALUT REALITZA MAMOGRAFIES   
 

El passat 8 d’octubre, la unitat mòbil del Servei Català de Salut ha 

estat fent mamografies a la Plaça Lluís Pelegrí, des de les 9:00 

hores del matí fins a les 18:00 hores de la tarda. 

Unes 37 dones del nostre municipi, prèviament citades, s’han 

desplaçat fins aquest indret del poble per a realitzar aquesta prova 

gratuïta que ajuda en la detecció precoç del càncer de mama. 

L’objectiu principal del cribratge és detectar el càncer en les fases 

inicials, abans que se’n presentin els símptomes, quan és més fàcil 

tractar-lo i curar-lo. El Departament de Salut, mitjançant el 

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama, convida totes 

les dones entre 50 i 69 anys a fer-se una mamografia gratuïta cada 

dos anys.  

 

SISÈ REPARTIMENT DE LOTS DE PREVENCIÓ PER LA COVID-19 A LA POBLACIÓ          
 

El dijous 15 i el divendres 16 del passat mes d’octubre s'ha realitzat un nou repartiment de mascaretes 

quirúrgiques i gels hidroalcohòlics.  

La novetat d’aquesta nova entrega de material de prevenció ha estat la donació de  mascaretes infantils per 

als nens i nenes de les famílies de Torres de Segre. 

En aquest sisè repartiment a càrrec del Consistori, la crida de la ciutadania ha tornat a tenir una bona acollida 

arribant a un total de 1.250 persones. 

L’Ajuntament insisteix en la prevenció de contagis usant aquest tipus de material i, sobretot, en la 

responsabilitat individual i col·lectiva, especialment durant les pròximes dates en què la pandèmia de Covid-

19 torna a tenir més incidència negativa. 

 Com a novetat respecte els darrers repartiments, s’ha entregat a les 

famílies amb menors, un lot infantil de protecció. 

La unitat mòbil és un vehicle adaptat i equipat per a 
poder fer diferents proves mèdiques a qualsevol indret  

 

Les regidores Pepita Ruestes i Mihaela Balcanu entregant el material al 

veïnat torressenc als baixos de l’Ajuntament. 

. 
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PRESENTACIÓ VIRTUAL DEL PROJECTE ‘ÀREA 5G’ DE LES TERRES DE PONENT 
 

El 23 d’octubre, l'alcalde Joan Carles Miró ha estat convidat 

i ha assistit virtualment a la presentació d'Àrea 5G, un 

projecte que s’ha donat a conèixer des de la Seu Vella de 

Lleida i que accelerarà la innovació digital als sectors 

agroalimentari, comercial i logístic de les Terres de Ponent. 

La iniciativa ha estat impulsada pel Departament de 

Polítiques Digitals amb la col·laboració de Mobile World 

Capital Barcelona, Fundació i2CAT, Cambra de Comerç de 

Lleida, Diputació de Lleida, Paeria de Lleida i la cobertura 

5G de Telefónica. 

Aquesta nova generació de telefonia mòbil ja és una 

realitat que va arribant amb força a casa nostra, i 

combinada amb la fibra òptica que vam apropar a Torres de 

Segre fa uns mesos, dotarà de connectivitat ultraràpida els 

dispositius de les llars i les empreses del nostre territori. 

 

BUIDATGE DEL CANAL DE SERÒS PER FER-HI TASQUES DE REPARACIÓ I MANTENIMENT 
 

A mitjans d’octubre, Endesa ha començat els treballs 

de buidatge periòdic del denominat canal de Seròs per 

efectuar tasques de reparació, manteniment i de millora. 

Aquesta actuació al canal es realitza cada dos anys i té una 

durada d’unes cinc setmanes completant el recorregut de 

27,4 quilòmetres de llargada, que abraça els termes 

municipals de la ciutat de Lleida, Albatàrrec, Montoliu, 

Sudanell, Torres de Segre i Aitona.  

L’operatiu que suposa la paralització de la central 

hidroelèctrica de Seròs, començà amb el tancament de les 

comportes a la ciutat de Lleida. El subministrament elèctric 

que falta durant aquest període es compensa amb l’energia 

que generen altres centrals.  

L’actuació efectuada permet la millora del revestiment de 

formigó del canal, així com les juntes de dilatació i el control 

de filtracions.  

A més, s’han retirat sediments acumulats i rehabilitat les 

obres de drenatge existents al llarg del seu traçat.  

L’esmentat buidatge ha suposat també l’aturada del 

subministrament d’aigua del mateix canal per al tractament 

i posterior consum. No obstant, l’aigua potable ha 

continuat arribant a les llars del poble gràcies a la connexió 

amb el pantà de reg de Carrassumada fruit de la col·laboració i bona entesa amb la Comunitat de Regants.   

L’Ajuntament s’ha encarregat també, durant aquests dies d’obres, de fer arribar l’aigua a les diferents 

granges de Torres de Segre que ho han necessitat mitjançant cisternes.  

 

El procés de buidatge del canal es fa tancant les comportes del 19 i 

la retirada de l’aigua pel desguàs lateral habilitat per aquesta acció. 

Quan el nivell de l’aigua és baixa, membres dels agents rurals 

capturen els peixos que encara resten atrapats. 
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AFECTACIÓ DE LA TARIFA AMB DISCRIMINACIÓ PEL CANVI D’HORARI 
 

La nit del 24 al 25 d’octubre, a les 03:00 h de la matinada es va 

endarrerir el rellotge una hora fins a les 02:00 h corresponent 

a l’habitual canvi d’horari tardor - hivern. Aquest canvi afecta 

els abonats i les abonades que tenen contractada la tarifa 

elèctrica amb discriminació horària (2.0dh), antigament Tarifa 

Nocturna.  
 

 

A partir d'ara l'horari més barat (P3-Vall) passarà a ser 

de les 22:00 h de la nit fins a les 12:00 h del matí 

següent. 
 

Les hores amb un import més car (P1-Punta) seran les 

que van de les 12:00 h del migdia a les 22:00 h de la nit. 
 

Aquest canvi es generarà de forma automàtica a l’equip de mesura. No caldrà fer cap tràmit ni cap actuació. 

Com a recomanacions, us proposem que intenteu adaptar els vostres hàbits per concentrar la utilització 

d’alguns electrodomèstics a l’horari barat (P3-Vall) que us recordem que és el comprés entre les 22:00 h de 

la nit fins a les 12:00 h del matí següent. 

 

CURSOS GRATUÏTS D’OPERADOR DE CARRETÓ ELEVADOR 
 

El 24 d’octubre s’ha realitzat el curs gratuït d’operador de 

carretó elevador a Torres de Segre amb èxit de 

participació, ocupant la totalitat de les places disponibles. 

Els deu joves i homes participants, inclosos treballadors de 

la brigada de l’Ajuntament, han completat una formació 

teòrica a la Sala d’Actes i una pràctica a l’esplanada del 

magatzem de Fruites Font, empresa local a la qual agraïm 

la cessió de les seves instal·lacions. 

Un grup d’interessats ha quedat fora de la jornada, ja que 

les places eren limitades, però s’ha decidit que puguin assistir a la repetició del curs prevista, a priori, pel 7 

de novembre que es podrà desenvolupar malgrat les noves restriccions imposades pel Procicat. 

 
 

TORRES DE SEGRE A LA CUA DE LA PROVÍNCIA EN RENDA BRUTA PER HABITANT 
 

Segons un informe publicat a principis del mes d’octubre per 

l’Agència Tributària partint de dades del 2018 de municipis de 

més de 1.000 habitants, Torres de Segre és el poble amb la renda 

bruta mitjana més baixa de tota la província de Lleida (19.351 

euros), seguida de Seròs i Aitona amb 19.915 i 20.189 euros 

respectivament. 

Per altra banda, els habitants d’Alpicat, el Pont de Suert i 

Torrefarrera són els que declaren una renda bruta mitjana més alta 

a la demarcació de Lleida. Segons l’Idescat, Torres de Segre és un dels pobles on més ha baixat la renda en 

els últims anys amb una taxa d’atur sobre el 14%. En l’àmbit català, el nostre municipi es troba segon per la 

cua només superat pel municipi de Batea (Terra Alta). Matadepera encapçala tant el rànquing català com 

l’estatal amb una renda bruta mitjana de 218.788 euros, desbancant a Pozuelo de Alarcón. 

Els inscrits realitzant les pràctiques a l’esplanada de Fruites Font. 
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TORRES ENERGIA OFEREIX TRANSFORMAR L’ENERGIA SOLAR PER L’AUTOCONSUM 
 

Una nova experiència de compra col·lectiva d’instal·lacions 

d’autoproducció solar fotovoltaica de Comercialitzadora Torres 

Energia SL que ofereix la capacitat de produir, emmagatzemar i utilitzar 

l’energia gràcies als sistemes d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques.  

El nostre territori té els ingredients perfectes per la transició d’energia renovable essent la zona europea 

amb major radiació solar i, fins ara, la que menys plaques solars té instal·lades, és per això que es té com a 

objectiu aconseguir per l’any 2030 que el 30% de l’energia final que consumim provingui d’energies 

renovables i que el 2050 el nostre sistema elèctric sigui 100% renovable. 
 

Actualment, només el 17% de l’energia final bruta prové de les fonts renovables, per tant ens trobem davant 

d’un repte d’importants magnituds que no serà possible sense les aliances entre el sector públic, privat i a 

partir d’ara de l’aportació de la ciutadania. 

A Comercialitzadora Torres Energia ens sumem a aquest canvi en 

benefici de l’entorn i de l’eficiència energètica i ens encarreguem 

de tot, connectant als nostres abonats i abonades a innovadores 

solucions perquè treguin el màxim rendiment de l'energia del sol. 

L’energia solar autogenerada tracta d’evitar l’emissió dels gasos 

contaminants i combustibles fòssils, així mateix la instal·lació 

d’aquests sistemes estalvien significativament els costos i 

redueixen el consum d’energia, una tecnologia que mostra la seva 

viabilitat i eficàcia i que no aportarà cap complexitat a l’hora 

d’implementar-la. La companyia s’encarregarà de la compra 

agregada de plaques solars que suposarà una reducció dels preus 

i millores en les condicions contractuals dels nostres clients i 

alhora oferirà assessorament en aquest tipus d’energia renovable 

amb l’objectiu de fer la transició energètica als nostres abonats.  
 

 Produeix la teva pròpia energia 100% verda i de km zero. 

 Assessorament personalitzat. 

 Preu competitiu. 

 Ens encarreguem de la legalització. 

 Gaudeix de bonificacions de taxes i impostos municipals. 

 Apostem per instal·ladors del territori. 

 T'acompanyem en la producció d'energia i, si generes excedent, te'n compensem la producció. 

 Oferim un estudi personalitzat gratuït als interessats sense compromís de contractació on es podrà 

conèixer l'estalvi final que suposa per al client la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

 T’oferim la possibilitat de pagar la teva instal·lació en còmodes quotes. 

 Estalvia des del primer dia, uneix-te a la revolució de l’autoconsum sostenible. 
 

 

La nostra empresa té una sensibilització important amb el medi ambient, per aquest motiu, aquest nou 

projecte TRANSFORMA Energia solar per l'autoconsum cerca reduir la petjada de carboni i les emissions de 

CO₂ a l'atmosfera, el qual esdevindrà un nou model energètic basat en les fonts d'energies renovables. 
 

 

Per a més informació o consultes sobre TRANSFORMA Energia Solar per l’Autoconsum, pots posar-te en 

contacte amb nosaltres a través de correu electrònic info@torresenergia.cat o bé trucar al 973792828 en 

horari de 8:00 h a 15:30 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@torresenergia.cat
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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 s’ha fet un minut de silenci 

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

Malauradament, aquest mes, s’ha confirmat un nou cas de violència de gènere. Es 

tracta d’una dona de 37 anys, que ha estat presumptament assassinada per la seva 

parella sentimental el passat 15 d’octubre a Mallorca. Avui dia, encara hi ha dos 

casos més que estan essent investigats.  

Enguany ja són 38 les víctimes acumulades i 19 els infants que han quedat orfes. 

De tots aquests casos, 32 d’elles no havien presentat denúncia i 30 convivien amb 

l’agressor en el moment dels fets. 

Per una altra banda, l’acte d’homenatge també ha tingut un moment de record per 

totes les persones mortes per la pandèmia mundial del coronavirus. Immersos en 

plena segona onada d’afectació d’aquest virus, aquest està deixant un panorama desolador arreu de l’Estat i 

en bona part dels països de tot el món. Només amb la nostra actitud i el sentit comú podrem guanyar aquesta 

batalla però cal, ara més que mai, ser responsables i fer cas a les indicacions de les autoritats sanitàries. 

 

CONCURS DE DIBUIX PER LA PORTADA DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR 
 

Un any més i ja en van sis, els infants del poble podeu participar en 

aquest concurs de dibuix per escollir la portada, la pàgina central i 

la contraportada del llibret de la Festa Major de Santa Bàrbara del 

pròxim desembre. 

 El tema o contingut de les il·lustracions pot ser qualsevol que 

representi ‘La Festa Major de Torres de Segre’. 
 

 El dibuix es presentarà en format mínim de DIN-A4 (210 x 297 

mm) i màxim DIN-A3 (297 x 42 mm) en presentació vertical. 
 

 La inscripció serà gratuïta i només es podrà presentar una obra 

per concursant. 
 

 El dibuix haurà de ser original. No s’admetran dibuixos creats 

digitalment (ordinador, tauleta, mòbil…). 
 

 Tots els dibuixos hauran de portar inscrit el títol de: 

Festa Major 2020 

4, 5, 6, 7 i 8 de desembre 

Torres de Segre 
 

 Al revers del dibuix s’indicarà les dades de l’autor: nom i 

cognoms, edat, telèfon i correu electrònic familiar de contacte. 
 

 El període d’entrega dels dibuixos serà fins al dilluns 9 de 

novembre de 2020 i s’han de lliurar a les oficines de 

l’Ajuntament (10:00 h a 13:30 h). 
 

 

 Més informació a la circular repartida per les cases i a l’eBando. 

 

 

 
 

Línia d’atenció violència de gènere 

900 900 120  /  
900900120@gencat.cat / 016 

 

Dibuix que va ser escollit per il·lustrar la portada del llibret de la Festa 

Major de l’any passat. El seu autor va ser en Marc Drudes Alcázar 

mailto:900900120@gencat.cat
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REGISTRES D’UN OCTUBRE MARCAT PER LA CLARA DIFERÈNCIA ENTRE EL DIA I LA NIT 
 

Acabem de deixar enrere l'octubre més fred de 

les darreres dues dècades, que ha superat fins i 

tot el del 2010, un any en què la majoria de 

mesos van registrar valors mensuals inferiors als 

normals. 

Si bé els primers i els últims dies de mes han 

estat càlids arribant el mercuri als prop de 30 ºC, 

pel mig les temperatures s’han quedat curtes, 

amb un ambient de novembre o, fins i tot, de 

novembre avançat. A Raimat i a altres zones del 

pla de Lleida ha estat l'octubre més fred en 27 

anys, des del 1993. 

Talment com en l’anterior mes de setembre, l’octubre ha estat un clar exemple de la gran distància entre les 

temperatures registrades durant el dia i les d’horari nocturn. Un fet que no és d’estranyar si tenim en compte 

que estem immersos en plena tardor.  

Els fets més rellevants d’aquests darrers dies pel que fa al 

temps viscut podrien resumir-se en situacions anticiclòniques, 

les primeres gelades registrades en alguns punts del nostre 

terme, la baixada del mercuri quant a mínimes i les jornades 

de vent que han acompanyat els últims dies de mes. 

Si el comparem amb el setembre, aquest passat mes ha 

registrat 3 vegades més de precipitació tot i acumular tan sols 

12,2 mm. Bona part d’això i de la davallada del termòmetre ha 

estat fruit del pas de 4 sistemes frontals al llarg dels 31 dies. 

Tanquem l’octubre assolint unes temperatures diürnes força 

càlides sobrepassant els 20 graus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA OCTUBRE 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 

01/10/20 26,1 °C 10,2 °C 0 mm 12/10/20 20,6 °C 9,3°C 0 mm 23/10/20 21,3 °C 11,9°C 0 mm 

02/10/20 18,3 °C 9,1°C 5.1 mm 13/10/20 21,7 °C 9,0°C 0 mm 24/10/20 21,0 °C 8,6°C 0 mm 

03/10/20 18,1 °C 8,1°C 0 mm 14/10/20 17,6 °C 8,7°C 1.3 mm 25/10/20 20,7 °C 8,9°C 0 mm 

04/10/20 19,3 °C 7,5°C 0.1 mm 15/10/20 17,9 °C 6,3°C 0 mm 26/10/20 16,1 °C 8,9°C 0 mm 

05/10/20 20,2 °C 9,0°C 0 mm 16/10/20 17,4 °C 4,7°C 0 mm 27/10/20 18,7 °C 8,1°C 0 mm 

06/10/20 25,7 °C 7,5°C 0 mm 17/10/20 18,7 °C 3,4°C 0 mm 28/10/20 21,0 °C 8,8°C 0 mm 

07/10/20 26,1 °C 15,7°C 0 mm 18/10/20 19,9 °C 3,4°C 0 mm 29/10/20 20,7 °C 7,7°C 0 mm 

08/10/20 25,6 °C 12,7°C 0 mm 19/10/20 23,0 °C 5,9°C 0 mm 30/10/20 21,0 °C 5,6°C 0 mm 

09/10/20 26,1 °C 12,5°C 0 mm 20/10/20 20,1 °C 11,6°C 0.8 mm 31/10/20 22,9 °C 4,6°C 0.1 mm 

10/10/20 24,6 °C 12,6°C 0 mm 21/10/20 25,7 °C 16,5°C 0 mm  
 11/10/20 20,2 °C 10,0°C 0 mm 22/10/20 20,3 °C 14,5°C 4.8 mm 

 

Temperatura màxima mitjana (mes): 20,6 °C         Temperatura mínima mitjana (mes): 9,07 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 12,2 mm 
 

Estació automàtica de Torres de Segre  

ubicada al tossal de Carrassumada 

Mapa d’anomalies de temperatura d’octubre de 2020 (meteocat) 
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’Esport en general, igual que qualsevol activitat econòmica, s’ha vist seriosament afectat per totes les 

qüestions derivades de la Covid-19. La pandèmia provocada pel nou coronavirus ha obligat a paralitzar, 

pràcticament, totes les competicions esportives. 

L’impacte del SARS-CoV-2 en l’esport local ha incidit de manera directa sobre l’activitat habitual dels nostres 

clubs i sobre la població amb el tancament de les instal·lacions esportives municipals i l’aturada de la pràctica 

esportiva organitzada pel mateix teixit associatiu, entre altres.  

Uns mesos d’estiu complicats han donat pas al setembre amb la reactivació del teixit esportiu tant a nivell 

d’entrenaments com de competicions oficials marcat, tot plegat, per les restriccions i les mesures de 

seguretat dictades per les autoritats sanitàries. Un mes després d’aquesta represa, la situació sembla tornar-

se a complicar a causa de l’increment de contagis en molts indrets del territori, tot aturant les competicions 

quinze dies i la sensació de l’aplicació de noves i imminents prohibicions més contundents que pot deixar 

ben tocat el teixit esportiu tant a nivell general com municipal.  

Per saber com ho han viscut des del primer dia i quina és la seva activitat avui dia, aquest mes hem volgut 

donar veu als representants dels clubs i de les entitats esportives torressenques que han sabut adaptar-se a 

la situació sense deixar de fer el que realment els apassiona. 
 
 

 

CLUB ESPORTIU DE PESCA TORRES DE SEGRE 
El Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre, fundat l’any 1997, és una agrupació local dedicada 

a gaudir de la pesca en un entorn privilegiat com el nostre amb el riu i l’embassament d’Utxesa. 

Actualment té 80 socis i està gestionada per una Junta que organitza una dotzena de concursos al 

llarg de l’any, la majoria d’ells al pantà d’Utxesa. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Com es gestiona l’associació en temps de pandèmia? 

“La gestió de l’associació de pesca aquesta temporada ha estat irregular 

al no poder realitzar els dotze concursos programats, inclosa la ‘Festa 

del Pescador’ de l’1 de maig.  

Tot i això, vam poder modificar algunes dates per poder dur a terme un 

concurs social, dues maratons de pesca i un dels dos nocturns. La resta 

de concursos no es van poder fer perquè va coincidir amb el 

confinament i el decret d’Estat d’Alarma”.  

 

 

 

 

Quines particularitats té aquesta temporada a diferència de les 

anteriors a l’hora de pescar?  

“Hem hagut de fer canvis per complir amb les mesures de seguretat. Per exemple, es va ampliar la distància 

entre els participants als espigons (llocs de pesca habituals d’Utxesa) i la trobada de tots els pescadors abans 

de l’inici dels concursos es feia a l’aire lliure. També es va demanar als pescadors que signessin un document 

d’autoresponsabilitat de la Federació Catalana de Pesca. En general, hi ha hagut menys participació de 

l’habitual per por a la pandèmia. Esperem que el pròxim any sigui millor i tots els socis puguem trobar-nos 

per gaudir de la pesca amb la normalitat amb la qual sempre l’hem viscut”. 

L 

 Francesc Torreguitart i Sisó (67 anys)   

President Club Esportiu Pesca 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE 
El Club Esportiu Torres de Segre de futbol va ser fundat l’any 1922. Actualment disposa d’un 

centenar d’associats i sota el mateix nom agrupa, des d’aquesta temporada, els equips de la secció 

de futbol sala i base que fins ara s’havia anomenat Club Atlètic Torres de Segre. L’Escola de futbol 

sala va ser fundada l’any 1986 afegint-se a l’equip amateur ja existent, creat anys abans.  
 

 

 

 
 

 
 

 

Com es gestiona un Club i un vestidor en temps de pandèmia? 

“És prou complicat. Fins ara solament gestionàvem l’equip de futbol 

camp i, aquest any, vam decidir també fer-nos càrrec de tot el futbol 

sala base creant, a més, l’equip amateur que s’havia desfet feia uns 

anys. Si ja teníem feina abans... imagina’t ara gestionant 6 equips 

diferents amb el hàndicap afegit de la Covid-19. 

El que vam fer és assumir tots els conjunts amateurs per un costat, tant 

de futbol camp com de futsal per posar-los al dia de què hi havia i decidir 

plegats si volíem tirar aquest nou projecte endavant. En aquest sentit, 

és d’agrair que tots els jugadors es van posar d’acord i decidiren 

començar la pretemporada adoptant les mesures necessàries. 

El mateix vam fer amb tota la base i la resposta fou la mateixa. Volem aprofitar per donar les gràcies a tots 

els pares i mares pel seu suport incondicional des del principi i per creure amb aquest nou repte malgrat els 

temps que estem vivint”. 

 

 

 

 

El confinament i l’aturada de la competició ha permès la millora del camp de futbol municipal. Quins 

avantatges creus que aportarà?  

“Crec que moltíssims! Un dels primers avantatges serà la millora en la pràctica del futbol, ja que tothom sap 

com estava l’estat del nostre terreny de joc, semblant a un ‘camp de patates’.  

En segon terme, aquesta millora també ajudarà a recuperar la presència d’equips de l’Escola de Futbol Baix 

Segrià gràcies al conveni de col·laboració i on també juguen jugadors del poble. En els darrers mesos, ja no 

acostumaven a venir i si ho feien només calia veure les cares dels nens i dels seus pares i mares per entendre 

que l’estat del terreny deixava molt a desitjar. La majoria dels camps de les poblacions veïnes s’havien 

millorat i/o reformat en els darrers anys i nosaltres, érem dels pocs que no havíem fet res. Davant d’això, era 

normal que els equips de futbol base de l’Escola preferissin anar a jugar a altres llocs... una llàstima. 

Per part del Club Esportiu Torres, crec que ja tocava també poder disposar d’un camp en condicions per poder 

jugar. En el nostre cas, bona part dels jugadors que tenim són de Lleida i costa molt trobar jugadors que 

estiguin disposats a venir a jugar però si els hi deies i explicaves el nostre compromís i el projecte d’equip i 

de millora del camp... doncs resulta molt més fàcil de convèncer a algú que li agrada el futbol.  

I, en darrer terme, voldria fer menció a la feina que li traiem al Ventura, que era el que portava i cuidava el 

camp en el dia a dia fins fa uns mesos, sobretot, a l’hora de regar que encara ho havia de fer amb el sistema 

tradicional de reg a ‘manta’. Ara, amb el reg automàtic per aspersió i el manteniment intern del camp, només 

caldrà que s’ocupi de ‘mimar’ als nostres jugadors, una tasca que ho fa més bé que ningú”. 

La veu del nostre esport 
 

 Marcos Gramun i Masgoret (38 anys)   

President Club Esportiu Torres de Segre 
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Com és entrenar i la relació entre l’equip en temps de pandèmia?  

“La veritat és que es fa estrany com tota la situació que estem vivint, 

però a la vegada és necessari, pel fet de fer esport i retrobar-nos amb 

els companys.  

Quan és el moment d’entrenar arribem tots amb mascareta i seguim el 

protocol marcat pel Club: ens posem gel a les mans, ens prenem la 

temperatura i es fa un registre d’assistència diària de tots els jugadors. 

Durant l’entrenament seguim amb totes les mesures de seguretat però 

ja sense mascareta, respectant sempre la distància i evitant al màxim el 

contacte i l’intercanvi de material entre jugadors. Per acabar, tant a 

l’inici com al final, arribem i marxem amb la roba d’entrenar posada, 

sense utilitzar els vestuaris. 

La relació entre l’equip és la mateixa que abans i continuem amb les mateixes ganes de competir i de gaudir 

del futbol”. 
 

 

 

 

Aquest inici de temporada atípic pot afectar el rendiment esportiu durant els següents mesos? 

“En principi crec que no ens afectarà perquè hem pogut fer una pretemporada molt completa, en quan a 

entrenaments i partits disputats. Tot i això, hem d’anar fent sobre la marxa, ja que tot canvia constantment. 

Ens pot perjudicar més una aturada esporàdica que el fet de seguir entrenant i jugant. 

Tenim moltes ganes de continuar i farem tot el que estigui a les nostres mans per fer-ho possible, sempre 

quan la situació ho permeti, perquè al cap i a la fi, fer esport és sinònim de salut i la salut és el més important”. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Com és entrenar i la relació entre l’equip en temps de pandèmia?  
 

“Els entrenaments, fins fa uns dies que ens van fer parar, eren amb total 

normalitat, ja que abans d’entrar al pavelló poliesportiu es seguien tots 

els protocols facilitats des de l’Ajuntament. 

Pel que fa a la relació entre els integrants de l’equip és bona i la 

pandèmia de la Covid-19 no ens ha afectat en absolut.” 
 

 

 

 

 

Aquest inici de temporada atípic pot afectar el rendiment esportiu 

durant els següents mesos? 
 

“Òbviament que pot afectar el rendiment esportiu dels jugadors. La 

setmana que començàvem a competir es va decidir aturar les lligues i, 

actualment, tal com està la situació no podem ni entrenar-nos. 

El dia que es permeti de nou entrenar al pavelló serà una mica com 

començar des de zero un altre cop. 

De poder començar la competició, esperem que ben aviat, serà una lliga molt rara que ja es veurà com es 

podrà desenvolupar”. 

  

Xavi Masgoret i Aumatell (29 anys)   

Shiddharta Polo i Sisó (26 anys)   

Capità de l’equip sènior (Futbol Camp) 

C.E. Torres de Segre 

 

La veu del nostre esport 
 

Coordinador de la secció de futbol sala 

C.E. Torres de Segre 
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CLUB DE TIR OLÍMPIC DE TORRES DE SEGRE 
El Club de Tir de Torres de Segre, fundat l’any 1997, compta actualment amb 146 socis i sòcies d’entre 

els que hi figuren els actuals campions de Catalunya i d’Espanya en diverses modalitats de tir amb 

arma llarga. El Club organitza al llarg de l’any entre 6 i 10 competicions oficials. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Com es gestiona un club en temps de pandèmia? “Durant aquests 

mesos, hem canviat molt el dia a dia al camp de tir i ens hem anat 

adaptant a les normes i a les mesures d’higiene que ens envien des de 

diferents estaments. Algunes de les accions que hem dut a terme: posar 

gels hidroalcohòlics i prendre temperatura, reduir l’aforament de la 

instal·lació, demanar cita prèvia per assistir al camp o la desinfecció 

constant dels llocs de tir, entre altres. Amb l’aixecament d’algunes de les  

restriccions inicials la gestió del camp de tir resulta més fàcil. En aquest 

sentit, cal remarcar el bon comportament dels socis que, en tot moment, 

porten la mascareta i compleixen amb tot el que la situació ens implica”. 
 

 

 

Quines particularitats té aquesta temporada a diferència de les anteriors? “Aquest any, a causa de la 

pandèmia, hem anul·lat algunes competicions importants i d’altres les hem ajornat. Les que si hem fet han 

estat les ‘menys lluïdes’ de l’habitual, amb menys assistents i menys caliu. Tot i això, com sempre, els tiradors 

del nostre Club han estat ocupant els primers llocs a la classificació. Per altra banda, sembla que entre 

setmana tenim més assistència, per evitar el cap de setmana, on normalment hi ha més tiradors”. 
 
 

 

CLUB ATLÈTIC BITLLES DE TORRES DE SEGRE 
El Club Bitlles de Torres de Segre, fundat l’any 1993, compta actualment amb 18 socis i un total de 

15 jugadors. Participa des de fa anys a la competició de bitlles de Lleure de Lleida. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es gestiona un club en temps de pandèmia?  

“En l’actualitat, a les bitlles, la gran majoria dels jugadors i jugadores som 

persones d’alt risc, entenent que acostumem a ser persones jubilades i 

alguns d’edat força avançada. Per això, s’ha decidit no començar a 

entrenar de moment i ajornar l’inici del campionat de lleure en el que 

participem fins que la situació sanitària pugui garantir desenvolupar el 

nostre esport amb les garanties que pertoquen pel nostre col·lectiu”. 
 

 

 

Quines particularitats s’han de tenir en compte quan bona part dels 

jugadors i jugadores d’aquest esport són persones amb risc? 

“Crec que de la mateixa manera que en la resta d’esports però incidint 

encara més en totes les mesures que ens recomana Sanitat. Tot i que les 

persones grans tenim en principi més risc a l’hora de contraure la Covid-19, s’ha vist que aquesta malaltia 

també pot contagiar i causar complicacions a la gent més jove, per tant caldrà tenir tothom molta cura en 

endavant i procurar que la pràctica esportiva que tant ens agrada es pugui fer amb total seguretat”. 

Araceli Vilaplana i Llop (65 anys)  

Jordi Ribes i Roca  (43 anys)   

President Club de Tir de Torres de Segre 

Presidenta Club At. Bitlles Torres de Segre 

La veu del nostre esport 
 



 
 

 
24 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SOCIETAT DE CAÇADORS DE TORRES DE SEGRE 
La Societat de Caçadors de Torres de Segre, fou constituïda l’any 1960, quan es va fundar el ‘coto 

de Santa Bàrbara’. Actualment, la Societat té 70 socis de ple dret i uns altres 20 amb invitació de 

temporada que cacen en els dos ‘cotos’ propietat d’aquesta, el de Vilanova i el de Santa Bàrbara 

que abraça l’Horta, Carrassumada i Utxesa.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es gestiona l'associació en temps de pandèmia? 

“La pandèmia de la Covid-19 a la Societat de Caçadors ens va agafar a 

final de temporada, en aquells dies teníem preparats els esdeveniments 

del final de campanya, actes més socials i de germanor. Entre altres, vam 

suspendre un dinar per tots els socis i vam ajornar l’assemblea fins al 

mes de juny. Tota la documentació que tramitem cada temporada es va 

gestionar per mitjans telemàtics i les recollides individuals a la gestoria, 

sempre evitant els contactes o minimitzant-los al màxim”. 
 

 

Quines particularitats té aquesta temporada a diferència de les 

anteriors a l'hora de caçar? 

“S’hauria de diferenciar la pràctica de la caça menor, la caça major i el 

tir de recorregut de caça o ‘tir al plat’.  

La pràctica de la caça menor normalment es practica sol, en petit grup i de moment és com cada temporada. 

La caça major necessita més organització i comença amb la convocatòria dels caçadors a un punt de trobada 

determinat. Allí es planifica amb seguretat la batuda de caça, hem de fer subgrups de menys de 6 persones, 

en emplaçaments oberts i exteriors. A més respectant totes les mesures que fixa el protocol. 

La caça és un esport de germanor i cada diumenge es convocava als caçadors a la sala de l'allotjament que 

ens cedia l'Ajuntament i fèiem un esmorzar. Allí, es feia molt caliu i amistats, això aquesta temporada està 

totalment prohibit i es troba a faltar.  

Alguns dissabtes entrenem tirant al plat, però amb grups de màxim sis persones, en espai obert respectem 

la distància, la higiene de mans i la mascareta tota l’estona. Tot i això, intentarem ajudar al control cinegètic 

per preservar el medi i una agricultura sostenible en el nostre territori”. 
 

 

o hi ha cap mena de dubte en considerar l’esport com a ‘peça clau’ en la superació d’una pandèmia 

com la que ens està afectant i així ho corroboren experts diversos en matèria esportiva perquè esport 

i salut van de la mà. L’exercici físic influeix positivament, no només en l’aspecte físic, sinó també en 

el mental. Les persones que practiquen esport amb regularitat saben molt bé que aquesta pràctica els permet 

guanyar en resistència muscular, estar més flexibles, sentir-se bé amb la seva imatge corporal, establir vincles 

socials i, més important encara, estar més satisfets i feliços. 

L’ajornament provisional de les competicions i entrenaments i el tancament de gimnasos i instal·lacions 

esportives torna a deixar al descobert la gran necessitat de tenir cura de la nostra salut però, sobretot, del 

nostre estat psicològic i mental, un dels problemes secundaris que derivaran de la situació general provocada 

per la Covid-19. Aprofitem l’ocasió per assumir la realitat i proposem-nos de fer el que és correcte.  

 

N 

Sergi Florensa i Modol (43 anys) 

La veu del nostre esport 
 

President Societat de Caçadors 

Joan Companys Cabau 
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 TORRES DE SEGRE REPARTIRÀ UNA AJUDA DE 40.700 € ALS COMERÇOS I SERVEIS LOCALS  
 

En els últims números de ‘El Pregoner de Torres’ mencionàvem la subvenció de 4 milions d’euros que la 

Generalitat de Catalunya preveia destinar al Baix Segre per a compensar les pèrdues del confinament del 

juliol. Aquest tema comença a veure la llum al final del camí, ja que recentment s’han determinat les xifres 

que pertoquen a cada municipi i com es pot sol·licitar l’ajut. A Torres de Segre es repartiran 40.700 euros 

entre tots els establiments comercials i els serveis que ho sol·licitin després que hagin vist suspesa o 

reduïda la seva activitat durant el mes de juliol de 2020, com a mínim, amb una facturació d’un 50 % 

respecte al mateix període de l’any anterior. 

El rebrot de la Covid-19 als municipis de la comarca del Segrià i les mesures adoptades en set municipis del 

Baix Segre, van suposar, del 4 al 29 juliol, restriccions a les empreses de serveis i al comerç, i també al 

moviment de persones, limitant l’entrada i la sortida d’aquestes poblacions, la qual cosa va afectar de manera 

greu el teixit empresarial i comercial de la comarca. 
  

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Segrià i la 

Generalitat signaven el 4 d’agost el conveni per a la 

concessió d’una subvenció directa de 4.000.000 euros 

per a reactivar el sector del comerç i els serveis dels 

municipis de la comarca afectats econòmicament per la 

crisi sanitària del coronavirus. A la signatura del conveni 

hi participaven el president del Consell, David Masot, i 

el vicepresident, Toni Bosch, i la consellera d'Empresa i 

Coneixement, Àngels Chacón. 
 

 

Des d’un principi, la voluntat va ser que els diners anirien destinats als establiments comercials dels municipis 

als quals el Govern havia imposat unes mesures de seguretat més severes per a la contenció del brot epidèmic 

de la pandèmia de la Covid-19: Torres de Segre, Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs i Soses. En 

aquell moment, Masot ja destacava que el conveni inclou 100.000 euros amb els quals el Consell tirarà 

endavant estratègies de promoció econòmica per ajudar en la reactivació de tot el Segrià. Per la seva part, 

Chacón apuntava que es beneficiarien d’aquesta subvenció uns 3.600 establiments de comerç al detall i de 

serveis, a més de les parades de mercats municipals i també les parades de mercats de venda no sedentària. 
  

El següent pas va ser la reunió de treball del 13 d’agost entre el Consell Comarcal i representants de les 

associacions del comerç i l’hostaleria de les Terres de Lleida per tal d'escoltar i atendre les preocupacions i 

demandes del sector davant els difícils moments. A la trobada hi havia a presència de la Cambra de Comerç 

de Lleida, PIMEC Comerç, la FECOM i la Federació d'Hostaleria de Lleida. En aquesta ocasió es van recollir 

totes les casuístiques i sensibilitats per intentar incorporar-les en la redacció de les bases que han de 

permetre fer efectives, amb agilitat i facilitat, les 

necessàries ajudes al comerç i l'hostaleria del territori. 
  

Les alcaldesses i els alcaldes, també el de Torres de Segre, 

Joan Carles Miró, van citar-se el 20 d’agost amb el Consell 

Comarcal per a definir els criteris de les bases de les ajudes 

econòmiques. En aquesta trobada, a part d'intentar 

resoldre tots els dubtes de gestió i tramitació de les ajudes, 

es va explicar el contingut de la reunió amb els 
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representants dels sectors afectats. Aquesta cop també es recolliren tots els suggeriments per intentar 

incloure’ls a les bases de les subvencions. 
  

En el Consell d’Alcaldies celebrat el 24 de setembre, David Masot, anunciava que ja s’havien redactat les 

bases dels ajuts destinats a la reactivació del sector comercial i la restauració que havien patit amb més 

intensitat el confinament per les mesures de contenció de la pandèmia sanitària. Seguidament, durant un 

període de deu dies es van posar a exposició pública. Una vegada acabat aquest termini, els comerços i 

establiments de restauració dels set municipis afectats ja poden fer les sol·licituds als respectius ajuntaments, 

que les enviaran al Consell Comarcal per a la seva tramitació. 
  

Així doncs, i després de publicar-se el 30 d’octubre al BOP la convocatòria del 

Consell Comarcal, s’ha obert el període per a poder sol·licitar els ajuts en l’àmbit 

del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques arran del 

confinament més sever del juliol. Els ajuts es poden demanar fins al 12 de 

novembre als corresponents ajuntaments. Les sol·licituds a l’Ajuntament de 

Torres de Segre es podran fer presencialment amb cita prèvia mitjançant un 

formulari de sol·licitud disponible per a l’ocasió. 
  

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones jurídiques i autònoms titulars d’un establiment físic de comerç 

al detall, de comerç amb degustació, restauració (cafeteries, bars i restaurants), activitats recreatives 

musicals, establiments d’allotjament turístic o de serveis professionals assimilats al comerç al detall, així com 

a aquelles que disposin de la corresponent autorització municipal per a desenvolupar una activitat comercial 

de venda no sedentària d’articles no alimentaris organitzada en mercats de marxants, que hagin vist suspesa 

o reduïda la seva activitat durant el mes de juliol de 2020, com a mínim, amb una facturació d’un 50 % 

respecte al mes de juliol de l’any anterior a conseqüència de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol. 
  

Tant el Consell Comarcal, com les diferents entitats i els ajuntaments han valorat molt positivament la 

col·laboració per part de totes les parts en l’elaboració de les bases i han destacat que s’ha treballat 

intensament per fer que la tramitació sigui molt senzilla i àgil, amb l’objectiu de facilitar l’accés als ajuts a les 

empreses i autònoms que més ho necessiten. Així, només caldrà presentar una declaració responsable de 

reducció de vendes durant el segon confinament. 

  

L’Ajuntament de Torres de Segre anima a tothom que s’hagi vist afectat per aquesta situació i que 

compleixi els requisits, a tramitar la sol·licitud. És important poder fer arribar els diners a la gent afectada 

el més ràpidament possible i mirar de pal·liar situacions que, en molts casos, han posat molts petits 

comerços i empreses familiars en una situació crítica. Tot millorarà i anirà bé! 

  
 

Els negocis de Torres de Segre han vist restringida la seva activitat comercial o, fins i tot, han hagut de tancar els locals de cara al públic com el cas 

de tots els que es dediquen a l’hostaleria, un dels sectors més castigat per la pandèmia. 

Model de sol·licitud a complimentar 

i entregar a l’Ajuntament 
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LA LLAR D’INFANTS ESTRENA NOVA ZONA D’ESBARJO 
 

Durant les dues primeres setmanes del mes d’octubre 

s’ha acabat de completar la tasca prevista a la zona 

d’esbarjo de la Llar d’Infants Carrassumada. 

Una actuació que s’ha iniciat amb l’aplanament, 

compactat i posterior formigonat del terreny exterior per 

evitar el creixement de males herbes, l’aparició de 

bassals i de zones enfangades en dies de pluja. A 

continuació s’ha pogut dur a terme la tasca definitiva 

d’instal·lar-hi gespa artificial verda. Junt amb aquesta, 

s’han posat també dos jocs tradicionals sobre el ferm, un 

circuit de colors que delimita tot el contorn i el conegut 

joc de la xarranca. Aquest nou paviment enllaça amb la 

zona de cautxú ja existent que s’ha retirat i col·locat de 

nou durant el muntatge. 

A més d’això, s’han col·locat també dues taules 

d’experimentació, quatre pissarres en forma de flor i 

una zona amb terra per a poder plantar flors i fer hort. 

A partir d’ara els nens i les nenes poden gaudir i aprendre 

amb els nous elements incorporats en aquest 

equipament municipal de Torres de Segre. 

 

NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS AMB L’INICI DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Tal com pertoca, abans de l’inici de les diferents activitats 

esportives, s’han fet una sèrie de reparacions i actuacions 

de neteja i desinfecció per a condicionar els espais que, a 

partir de primers de mes fins a finals de maig, hauran 

d’acollir les diferents activitats esportives que es duran a 

terme, sempre que la situació actual de pandèmia ho 

permeti.  

A part del pavelló poliesportiu i les sales de reunions del 

seu annex, la sala superior de l’escenari del mateix així 

com la sala del tatami, ubicada als baixos de la Plaça 

Catalunya, s’han netejat i desinfectat a fons per deixar les 

instal·lacions òptimes de cara a l’inici dels cursos 

Aquest any, aquesta tasca, juntament amb la ventilació 

dels diferents espais, es farà diàriament al finalitzar 

l’activitat per a garantir les condicions adients per a la 

pràctica de l’activitat física en general en el context que 

ens toca viure i garantir al màxim la seguretat dels seus 

usuaris i usuàries. 
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TASQUES D’ESPORGA DEL DIFERENT ARBRAT DEL MUNICIPI 
 

A principis del passat mes 

d’octubre, operaris de la 

nostra brigada municipal han 

iniciat les feines d’esporga i 

retirada de branques dels 

diferents arbres de fulla 

caduca que tenim al poble 

amb l’objectiu d’anticipar-se, 

el màxim possible, a l’inici de 

la caiguda de les fulles. L’actuació s’ha començat a la zona del pavelló 

poliesportiu per a continuar cap a altres indrets municipals tals com les 

places, el passeig del Segre amb la destacada actuació als arbres de 

grans dimensions del lateral del pont... fins a completar la totalitat 

d’arbrat municipal per deixar-lo llest de cara a l’arribada de l’hivern.  

 

REPARACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER ALCALDE FRANCÉS MACIÀ 
 

Seguint amb les tasques de reparació de les voreres del 

municipi, aquest cop els membres de la brigada municipal 

han arreglat la vorera del carrer Alcalde Francés Macià, a 

l’altura de la ‘Braseria’.  

Aquest tram de vorera necessitava una actuació urgent, ja 

que cada cop estava més enfonsada a causa d’un braçal 

d’aigua que hi passava per sota. L’obra ha suposat la retirada 

de les rajoles i ferm malmès per reforçar-lo de nou i deixar 

el paviment pla que pugui garantir la seguretat dels vianants 

en un dels carrers més transitats del nostre municipi. 

 

COL·LOCACIÓ DE SENYALS A DIFERENTS LLOCS DEL MUNICIPI 
 

L’Ajuntament ha substituït diversos senyals malmesos a diversos racons del nostre poble per garantir que 

aquestes puguin fer la funció que els pertoca. La primera ha estat al carrer La Palla, on s’hi ha col·locat un 

excepte veïns, la segona al carrer Mossèn Xavier Batiste, concretament una direcció obligatòria i, en darrer 

lloc, un senyal de prohibit el pas al camí del ‘molinet cremat’. 
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TALA D’UNA FIGUERA DE GRANS DIMENSIONS AL CARRER PONENT 
 

S’ha procedit a la tala d’una figuera d’una 

casa abandonada del carrer Ponent que 

ocasionava problemes en l’estructura 

d’aquesta. A causa de la seva envergadura, 

l’arbre es recolzava a la paret de tova ja de 

per si molt debilitada que dóna a la calçada 

amb el perill que això comportava.  

No és el primer cop que es duu a terme una 

actuació similar per tal de garantir la 

seguretat dels veïns i les veïnes. 

 

REPARACIÓ DE LA TEULADA DEL LOCAL DEL CLUB ATLÈTIC BITLLES DE TORRES DE SEGRE 
 

A principis del passat mes, s’ha reparat el sostre del local que utilitza 

el Club Atlètic Bitlles com a punt de trobada i de reunió al llarg de 

l’any. Aquesta instal·lació, ubicada a la part superior de les piscines i 

del Passeig del Segre, que fa uns mesos es va ampliar presentava 

darrerament problemes d’humitats interiors cada cop que plovia. 

Per poder resoldre aquesta problemàtica, l’equip de la brigada ha 

segellat totes les juntes entre la paret d’obra de l’edifici i el sostre de 

xapa metàl·lica del mateix emprant un producte impermeable i alhora 

aïllant que hauria de posar fi a aquesta qüestió. 

 

REFORÇ DE LES INSTAL·LACIONS PER ALS GOSSOS A L’ESCORXADOR 
 

S’ha procedit a reforçar les cases dels gossos de l’Escorxador que 

es van instal·lar fa uns mesos i que estan custodiats pel Grup de 

Rescat de Torres de Segre. L’espai actual necessitava una millora 

pel que fa a seguretat, ja que en haver tant espai entre la reixa i 

el terra molts dels cans que s’havien recollit s’escapaven amb 

certa facilitat. A part, com que la reixa té forats molt amplis molts 

gossos intentaven escalar per escapar-se. Amb aquest reforç que 

s’ha dut a terme, de ben segur que s’evitarà que els animals 

puguin fugir i, sobretot, que  prenguin mal en l’intent. 

 

CONDICIONAMENT DE L’HORT ESCOLAR 
 

A principis d’octubre, l’equip de la brigada municipal va estar 

condicionant el terreny on es troba l’hort escolar amb la finalitat 

de deixar-lo en les condicions òptimes perquè els infants poguessin 

iniciar, un any més, el projecte de l’hort. 

L’actuació es fa cada any i consisteix en la retirada de les males 

herbes que han crescut al llarg de l’estiu, la neteja de les deixalles 

acumulades, la revisió del sistema de reg per goter així com la 

preparació del sòl amb un motocultor de baixa potència per 

airejar-lo i estovar-lo. 
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REPARACIONS DIVERSES SOBRE EL FERM 
 

Al llarg d’aquests darrers dies s’han continuat solucionant diferents 

problemes sobre el ferm en diversos punts de la nostra vila i que 

precisaven una reparació per garantir la seguretat dels usuaris i usuàries: 
 

 Reparació d’un orifici al mig de la calçada del carrer Jaume I. 

Finalment, s’ha pogut reparar un forat que va aparèixer fa un temps en 

aquest punt del municipi i que podia resultar perillós pels vianants o 

pels vehicles que hi circulaven cada dia. L’obertura s’ha produït a causa 

del pas d’un braçal de reg per sota de la carretera que, amb els dies, 

s’havia fet més gran. 
 

 Solució d’urgència davant una avaria d’aigua a ‘Les Casetes’. S’ha 

reparat una avaria d’aigua produïda a la zona enjardinada de ‘Les 

Casetes’, entre els carrers Antoni Gaudí i Príncep d’Astúries a causa 

d’una canonada en mal estat que s’havia trencat i que havia estat la 

responsable de la fuita considerable d’aigua. 
 

 Reparació de la tapa del clavegueram al carrer Raval del Pont. Després 

d’una correcta senyalització s’ha pogut arreglar la tapa de clavegueram 

situada a l’entrada del municipi just després de creuar el pont i que 

resulta un pas habitual d’una gran quantitat de vehicles de gran 

tonatge tant d’accés com de sortida a la població. El formigó que la 

subjectava s’havia esmicolat amb els dies i la forta càrrega que suporta, 

sobretot, al llarg dels mesos d’estiu coincidint amb la campanya de la 

fruita. Aquesta mateixa actuació es preveu fer-la en els pròxims dies en 

altres tapes que presenten el mateix aspecte. 
 

PREPARATIUS AL CEMENTIRI MUNICIPAL PER A TOTS SANTS 
 

Com cada any per aquestes dates, 

aprofitant l’arribada de la celebració 

de Tot Sants, l’equip de la brigada 

s’ha encarregat de preparar els 

diferents espais del nostre cementiri 

municipal per a garantir les millors 

condicions d’unes instal·lacions que, 

el primer de novembre i seguint la 

tradició, reben la visita de molts veïns 

i veïnes, familiars i amics que van a venerar els seus estimats difunts.  

En aquest aspecte s’han dut a terme una sèrie d’actuacions, aquest any, amb 

l’afegit de les mesures de seguretat per evitar l’expansió del coronavirus. Senyals, cartells informatius i gel 

hidroalcohòlic han format part d’aquest espai recordant que al cementiri tampoc cal abaixar la guàrdia i fer 

cas dels protocols de seguretat sanitària en espais públics. 

A part d’això, la retirada de deixalles i males herbes, la neteja de tots els indrets, la col·locació de contenidors 

i papereres, el manteniment de desguàs del teulat i el condicionament de l’esplanada lateral d’aquesta 

instal·lació habilitada com a pàrquing, han estat algunes de les tasques que han permès gaudir del dia de Tot 

Sants de la manera més segura i còmoda possible. 
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“Lluna plena des d’Utxesa, feta al costat de les comportes. És un vista de pel·lícula que 

sols es pot observar un cop a l’any. Si hom s’apropa al nostre embassament pot arribar a 

contemplar sortides i postes de Sol i de Lluna que són dignes d’observar. Aprofiteu-les!”.  

 

                      

Josep M. Prada 
 

Característiques de la fotografia 

F: 4.5 

EXPO: /125 

ISO: 400 

 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 
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D’entre tots els equips de futbol i futbol sala que configuren el 

Club Esportiu Torres de Segre aquesta temporada 2020-21, 

només l’equip sènior de futbol camp ha pogut disputar un 

partit de lliga oficial ja que la resta de conjunts de les seccions 

de futbol camp veterà i de ftubol sala en les diferents 

categories han vist com s’aturaven de cop l’inici i les primeres 

jornades dels campionats respectius com a una de les mesures 

per frenar la propagació de la Covid-19.  

A aquesta mesura d’aturar les competicions s’hi ha afegit, a 

posteriori, la prohibició també dels entrenaments. Tot plegat 

un fet inusual i inesperat per a jugadors i jugadores, tècnics i 

directiva. De moment 15 dies d’aturada amb la incertesa de 

saber si passat aquest període es podrà reprendre la 

competició o s’ajornarà uns dies mes, tot en funció de com es 

trobi l’evolució del virus. 

Pel que fa a l’equip de bitlles local ni tant sols ha pogut iniciar 

els entrenaments aquesta temporada amb l’afegit que els 

seus components són personal de risc. 

El Club de Tir de Torres de Segre si que havia pogut començar la competició i les tirades però també ha 

estat afectat per aquestes restriccions temporals i actualment, la seva activitat està aturada. 
 

 

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL DE TORRES DE SEGRE  (Equip Sènior) 
  

Jornada 1 (10-10-2020)  
 
 

       CLASSIFICACIÓ (Categoria 4ª divisió catalana - Grup 21) 

MAGRANERS 
C.D. ‘A’ 

2 - 2 C.E. TORRES 
 

 Jornada 2 (17-10-2020)  

C.E. TORRES  -  
EQUIP RETIRAT 

ASSOCIACIÓN  
FOTBAL LES 

 Jornada 3 (24-10-2020)  

RIBERA 
D’ONDARA F.C. 

 -  
COMPETICIÓ 

ATURADA C.E. TORRES 

 Jornada 4 (01-11-2020)  

VERDU – VALL 
DEL CORB 

 -  
COMPETICIÓ 

ATURADA C.E. TORRES 
 
 

                                       Golejadors  

 

 

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips 
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T’agrada l’ofici de pagès? 

Ho sóc per tradició familiar, a casa meva hi havia 

molta terra, jo no tenia germans i el pare es feia gran. 

No tenia massa clara la meva vocació, però sempre 

m’ha agradat la natura i em vaig deixar portar per les 

circumstàncies. Diuen que els pagesos no es jubilen 

mai.  
 

I no penses jubilar-te mai del camp? 

Em preocupa el fet que si em jubilo no tingui massa 

activitat. He fet que el meu sistema productiu sigui 

divers i que requereixi a la vegada de poques 

persones per a treballar-hi. Vull treballar a gust i 

sense angoixar-me.  
 

Com és doncs que vas estudiar Dret? 

La meva mare sempre em deia que estudiés alguna 

cosa “per si de cas”. Jo sóc de lletres, les 

matemàtiques no m’han agradat mai, en canvi la 

història, l’arqueologia, el periodisme o els idiomes 

sempre m’han atret. Crec que és bo tenir cultura.   

No tenia vocació d’advocat, de fet, ho vaig deixar una 

temporada i després m’hi vaig tornar a ficar. Però 

aquests estudis poden ajudar-te a protegir-te 

legalment i a saber com sortir-te’n d’alguns 

problemes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A Torres es valora molt la teva vessant fotogràfica. 

Com vas començar? 
 

L’any 1980 em van portar una ‘Canon’ d’Andorra que 

em va fer molta il·lusió. Em vaig pensar que amb 

aquesta càmera ho tindria tot solucionat.  

Uns anys més tard, vaig fer un viatge a París on vaig 

fer fotos com un boig i descobreixo que em sé moure 

prou bé com a fotògraf.  

Quan vaig portar les fotos a revelar (perquè aleshores 

la fotografia era analògica) vaig tenir una gran 

decepció, no vaig poder aprofitar res!.  

Aquesta mala experiència em va fer adonar que no 

n’hi ha prou amb l’afició, és necessària una bona 

preparació. Dominar la tècnica i tenir un equip 

adequat és fonamental. 
 

Què vas fer? 

Em vaig tornar un autodidacte.  

Vaig començar a consultar tot tipus de llibres de 

fotografia, de material fotogràfic i a buscar fotògrafs 

referents.  

En aquest sentit, em va ajudar molt l’Enric Filella, que 

era de Torres de Segre i tenia una botiga de fotografia 

al Carrer Major. Passava moltes hores amb ell. 

 

 

“La fotografia per mi és una forma d’evadir-me i passar-m’ho bé  
alhora que m’ha permès gaudir de moltes experiències” 

 
 

 

EN
TR

EV
IS

TA
 

Va néixer el 31 de desembre de l’any 

1959 a Torres de Segre, per tant té 60 

anys. Ho va fer a la casa on viu 

actualment i fou dels darrers infants en 

néixer al municipi. 

Fill d’en Quimet Estadella de Torres de 

Segre i de Teresa Calzada d’Aitona. 

En Quim és pagès de professió tot i que 

és Llicenciat en Dret per la Universitat de 

Lleida. 

Amb un gran esperit viatger, és un 

amant de la Cultura en general, 

apassionat del Medi Ambient i, sobretot, 

un enamorat de la fotografia capaç de 

transformar-la en autèntica poesia. 
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Penso que les teves fotografies tenen un segell 

personal. Què busques abans de disparar la 

càmera? 

De fotos n’hi ha de moltes maneres i la imatge és el 

resultat d’un seguit de particularitats. Si que és cert 

que hi ha gent que em comenta que les meves fotos 

els fan sentir bé. 

A mi m’atreu sobretot el món natural. Un cop esculls 

l’equip adequat i domines la tècnica, t’has de saber 

moure, ser creatiu i saber improvisar.  

Jo faig unes fotografies més aviat ‘poètiques’, escullo 

moments que potser altres fotògrafs no veurien. 

Darrerament, m’atreu molt la fotografia nocturna. 
 

Ara que parles de fotografies nocturnes... vas 

participar en el llibre  “Llum i Llibertat” i una de 

les teves imatges va ser escollida.  

Explica’ns l’experiència. 

Va ser molt bonic, tenia moltes ganes d’anar-hi. Es 

tractava que el dia 30 de setembre del 2019 havíem 

de pujar a Montserrat i fotografiar instantànies de 

l’encesa dels 131 punts lluminosos en commemoració 

dels 131 presidents de la Generalitat.  

Vaig tenir la sort d’accedir-hi gràcies a una amiga 

fotògrafa d’Albatàrrec. Un cop a Montserrat vam 

poder formar un grupet de 5 persones amb una guia 

que ens van assignar. 

L’Organització ens va portar fins al mirador de Sant 

Gregori, amb funicular, un lloc determinat per als 

fotògrafs i va començar l’encesa: Llums, boira, 

escaladors... vaig passar una nit inoblidable.  

Em van regalar un llibre, és el que he donat a la 

Biblioteca del poble. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has fet exposicions fotogràfiques no? 

Sí, l’any 2014, el Xavier Escolà que regentava la galeria 

d’art Art Point, a carrer Doctor Fleming de Lleida em 

va convidar a exposar. Ho vaig fer amb 32 fotos de 

natura i representant les quatre estacions de l’any. 

Aquí em va fer de presentador i mecenes el Rafa 

Borlansa, director d’Arts de Ponent. 

Aquesta mateixa exposició va anar, uns mesos 

després, a la galeria d’art Salduba de Saragossa de la 

mà d’Ivan Fontfreda. Aquests quadres els vaig donar i 

resten exposats al Punt d’Informació d’Utxesa. 

Arran de la primera mostra vaig conèixer gent del món 

de l’art lleidatà i uns temps després em vaig fer soci 

d’Arts de Ponent (associació d’artistes de les terres de 

Lleida). 

 

On gaudeixes molt de la fotografia és també en els 

teus viatges no? 

La càmera de fotos ha esdevingut la millor companyia, 

no tan sols quan estic a casa sinó quan m’enfilo a dalt 

d’un avió o em llenço en alguna aventura de 

muntanya.  

He viatjat bastant els darrers 10 anys. He anat tres 

cops a Amèrica, allí m’esperaven uns amics que vaig 

conèixer per internet. He anat al Marroc i Romania a 

casa dels meus treballadors. He descobert Escòcia i 

Islàndia on vaig poder fotografiar una aurora boreal... 

En tots els meus viatges no busco el luxe en cap 

moment, prioritzo sempre el temps i la relació amb la 

gent, pocs desplaçaments i cercant llocs com si 

caminés pel camí verd de Torres.  

La càmera em dóna seguretat. 
 

Any 2014. En Quim a la seva exposició de fotografies a Lleida, a la 

galeria d’art Art Point, regentada pel també torressenc Xavier Escolà. 

Aquesta fotografia d’en Quim Estadella, fou una de les escollides per 

formar part del recull d’imatges sota el títol ‘Llum i llibertat’ d’aquesta 

efemèride celebrada a Montserrat el 30 de setembre de l’any 2019, en 

homenatge als diferents presidents de la Generalitat de la història. 
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Et coneguem també com el Quim que sempre 

està disposat a treballar pel poble... 

Bé, sempre estic disposat a ajudar a qui m’ho demani.  

Jo no he militat mai en cap partit polític, m’interessen 

les persones. Vull ser lliure i sentir-me a gust. De fet, 

quan era jove era molt tímid i no m’anaven massa els 

càrrecs de molta responsabilitat. 

Vaig estar 10 anys a l’Ateneu de Torres, portant temes 

culturals, també vaig estar al Reg del Secà fent el 

seguiment fotogràfic de la seva construcció, 18 anys 

a la Comunitat de Regants de Carrassumada, 10 i 5 

anys respectivament a la Regidoria de Medi ambient i 

Cultura amb el Psc. Darrerament, he col·laborat amb 

el llibre del Premi Literari i el meu tractor fa molts anys 

que té l’honor de portar l’estrella que guia als Reis 

d’Orient perquè no es passin de llarg el nostre poble. 
 

De tant en tant a les xarxes deixes constància de 

la teva visió del conflicte català. Com veus el 

moviment independentista? 

Cap als anys 90 no m’hauria pronunciat, però ara m’hi 

sento identificat. El dret a l’autodeterminació de tot 

poble s’inclou en la Carta dels Drets Humans, des de 

la Segona Guerra Mundial. Darrerament, hem vist 

moltes coses: Delimitació de drets, violència, 

imparcialitat del món judicial, el 155... Des del primer 

estatut català, el moviment ha avançat molt. 
 

Com t’afecta a tu la Covid-19? 

A mi em va afectar molt a la primavera per afrontar la 

collita de la fruita. Vivia amb mi el germà del meu 

treballador habitual que no va poder venir, ja que per 

dos dies li van tancar la frontera. El germà estava en 

procés d’obtenir el permís de treball i gairebé no 

parlava l’espanyol. Ens vam quedar els dos confinats. 

Al principi, vam patir molta ansietat però ens en vam 

sortir. El seu germà no va poder venir fins a l’agost i 

ho va fer amb problemes de salut. 

A la llarga, i amb molt d’esforç, vaig poder tirar 

endavant la meva producció. 

Em costa de creure que tot el món estigui així. Si no 

tens ningú a la vora que estigui afectat, tot plegat ho 

veus llunyà. A nivell social, la pandèmia ha portat una 

crisi molt bèstia, ens hauríem de replantejar moltes 

coses: Sistema productiu, coses que no valorem, 

danys psicològics... 
 
 

 

Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

Ha estat un plaer xerrar una estona amb el Quim, la 

cadència de les seves paraules i la forma tranquil·la 

d’expressar-se fa que et relaxis i et trobis com a casa.  

Ell és amant de les petites coses, dels detalls, de les 

essències. Quan plasma tot això en les seves imatges 

les fa grans i, al compartir-les amb tothom, aquestes 

l’engrandeixen a ell mateix.  

El Quim és com un viatger que es passeja per l’ànima 

del lloc on va. 

 

Any 1968-69. En Quim amb 9 anys al campament de la OJE a la 

Pobleta de Bellveí. Una estada que no en guarda bon record. 

QuimEstadella i Calzada 
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         L’ESTRAPERLO I EL CALIQUENYO, HISTÒRIA DEL NOSTRE MUNICIPI 
 

Després de la Guerra Civil, la vida i l’economia del nostre poble i del nostre país va quedar molt malmesa. 

Calia remuntar un cop més i recuperar, a poc a poc, uns nivells mínims de benestar i de reconciliació 

ciutadana que tota confrontació sempre acaba destruint. 

Hi va haver uns anys en què els veïns i veïnes de Torres de Segre van haver de començar de zero i per 

aconseguir-ho no n’hi havia prou amb ganes de treballar. Calia buscar una font més oculta als ulls de l’Estat 

i la legislació per tal de portar alguna cosa més que el plat a taula. 
 

 

Des dels anys 1940 als 1960, aproximadament, el nostre poble va ressorgir gràcies a l’estraperlo, donant 

pas després al que ha estat el nostre conreu més emblemàtic, la fruita dolça. 

La cosa funcionava així... La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes determinava la quantitat 

de producte que cada província havia de vendre a l’Estat al preu de la taxa: La quota. Aquesta era la base 

per al racionament. Aquesta quota provincial es distribuïa entre els municipis. Aleshores actuava la Junta 

Agrícola Local i la distribuïa entre els propietaris del poble de manera proporcional  a la quantitat i la qualitat 

de les seves finques. Si els pagesos, després de lliurar la quota, els quedava producte, també l’havien de 

vendre a l’Estat al preu fixat, ja que, legalment, no hi havia mercat lliure. Aquest excedent, venut al mercat 

negre, era la base del denominat estraperlo. 

Els conreus que s’elaboraven arreu eren molt 

variats: des de cereals, patates, pebrots, 

oliveres, mongetes... al nostre poble però el 

fenomen de l’estraperlo va anar molt lligat al 

cultiu del tabac. 

Aquesta planta ja es cultivava a la nostra horta 

abans de la Guerra Civil, però a poca escala. 

Fou a partir de mitjans dels anys quaranta 

quan hom la començà a plantar massivament 

vista la rendibilitat que aquesta podia oferir. 

Cap al mes de maig, un cop el planter de les 

mates de la varietat ‘Santa Fe’ que es 

cultivaven aquí ja estava a punt, eren 

trasplantades al lloc on havien de fer la 

crescuda fins al setembre, que era quan calia 

recollir-les.  

Val a dir que la planta del tabac va fent fulles, les d’avall si no es treuen a temps, es fan malbé. També floreix 

per la part superior i treu diferents llucs, aquestes dues parts calia tallar-les perquè no s’emportés la seva 

força. 

El sistema  era... a partir de primers d’agost, treure les fulles per a fer els coneguts ‘caliquenyos’, o plantar 

més del que es notificava, o bé fer alguna tramoia per tornar-ne menys... En qualsevol cas, el pagès es 

quedava, més o menys, entre un 20% o un 30% de la producció. S’evadia d’aquesta manera la supervisió 

que es feia per part dels tècnics de Tabacalera. A la nostra zona, el supervisor encarregat era el Josep 

Segarra de Sudanell de ‘Casa Tafalla’. 

espai d’història local 

 

 

Anys 1920 – 1930. Plantació de Tabac a Torres de Segre. En concret aquesta 

finca era la del Pou de Gel del pare del Francesc X. Miarnau, darrere del 

cementiri vell. 
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Després, la majoria de golfes del nostre municipi 

s’omplien d’una penjadissa de mates tot 

esperant que adquirissin el punt ideal per a ser 

desfullades, generalment durant l’hivern. Una 

imatge que encara està ben present a la 

memòria de molts veïns i veïnes tal com mostra 

la fotografia. Durant el procés d’assecament, 

aquestes fulles, s’havien de moure de tant en 

tant per evitar la seva floritura a la vegada que 

també era molt important una bona ventilació. 
 

 

El ‘Instituto Nacional de Colonización’ , un organisme creat a Espanya l’any 1939 del ‘Ministerio de 

Agricultura’ per mirar d’ajudar a reformar la terra després de la desolació de la Guerra Civil, va impulsar la 

construcció d’assecadors als productors que ho demanaven, amb unes condicions del tot favorables. Altres 

assecadors foren subvencionats per Tabacalera. Alguns d’aquests edificis que es van construir es poden 

veure a Torres de Segre avui dia. 

 
 

Un veí del poble que va tenir un paper important en aquest tema, fou el Francesc Miarnau i Puig, el ‘Paco 

del cafè’. Li deien així perquè cap als anys 1920-1930 regentava el Cafè de la Plaça del Castell, un 

establiment d’esquerres que tant feia de fonda com de sala de ball i espectacles, de cinema o sala de jocs.  

L’any 1936, en Francesc Miarnau va entrar a treballar a la seu de Tarragona de Tabacalera i la seva tasca 

fou la de supervisar la producció del tabac català republicà durant la Guerra. 

L’any 1939 l’empresonen per la seva feina tabaquera al Palau de Pilats, avui Museu de Tarragona. Va estar 

un any, un mes i un dia al camp de concentració de Reus i en va sortir gràcies a l’aval de les monges de Torres 

de Segre, per haver-les salvat durant la Guerra, amagant-les sota l’escenari del seu establiment cafeter. 

L’any 1940, en Francesc torna a Torres després d’haver rebutjat una oferta de Tabacalera a la fàbrica de La 

Corunya. Es casa i l’any 1941 neix Francesc Xavier Miarnau i Domènech. Ja no hi ha cafè, però sí que hi ha 

tres coses que sabia fer molt bé: cultivar tabac, fermentar-lo i fer ‘caliquenyos’ i ‘senyoretes’. 

En Francesc Miarnau va ensenyar a molta gent del nostre poble a cultivar i fer aquesta mena de cigarretes. 

Una activitat que va començar a ser la principal font d’ingressos de moltes famílies torressenques des 

d’aleshores. Els homes cultivant, les dones fabricant, tots i totes distribuint. Les noies que tenien entre 10 i 

15 anys, quan sortien de l’escola ja anaven a casa o a les cases que en feien a treballar. Passaven més hores 

a l’obrador fent caliquenyos que al pupitre de l’escola. 

Imatge on es poden veure una bona colla de manats de fulles de tabac  
disposades per assecar-se correctament. 

Dos dels edificis destinats al seu moment a assecar les fulles de tabac que encara es conserven al nostre municipi, el de l’esquerra en concret està 
ubicat al carrer Vinyes de Baix amb Abad Escarré i el de la dreta es troba al carrer Salvador Espriu. A les dues construccions es poden apreciar les 
grans finestres amb obertures entre les totxanes per garantir la ventilació necessària per fer un correcte assecament de les plantes. 
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Segons ens explica en Francesc Xavier Miarnau i Domènech:  

 

“A Torres es van establir unes quantes cases que 

tenien noies del poble llogades per a fer caliquenyos: 

La Maria del Garcia i el seu home, la Pepita 

Domènech “del Nana” i la seva mare, la Parrana, 

cal Cabalé, cal Celestino..., entre altres. Els forners 

també van sumar-se a la labor i durant les nits dels 

mesos d’octubre i novembre, el poble feia olor de 

tabac. El Fideué, El Tomàs, el Canxan a cal Calca i el forn del Sindicat. 

Tots fornejaven caliquenyos.” 
 

 

 
 

La Pepita Domènech ens explica amb un regust de melangia, com eren 

d’entretingudes les sessions dels caliquenyos: 

“Oh quins records! Nosaltres teníem una botiga de queviures 

aquí al carrer la Creu i a dalt vaig arribar a tenir unes 15 o 16 

dones treballant. Hi havia nits que ens havíem fet fins a 1000 

paquets de caliquenyos. Les noies cobraven a preu fet, a 2,50 

pessetes el paquet i a 1,5 pessetes el paquet de senyoretes. Si 

els feien malament, els hi tornava. Moltes nits feia una olla de 

sopa, entre totes portaven o bé un tros de gallina, fulles de col... i un plat calent a la nit les 

reconfortava. Altres vegades feia xocolata cuita, els hi llegia una novel·la o passava el rosari”. 
 

I a la pregunta de com es feien els caliquenyos i quines eren les matèries que utilitzaven, la Pepita amb un 

somriure a la cara ens respon... 

“Bé, això és un secret, però et puc dir que, es premsaven les fulles i es mullaven, 

es treien els nervis i es feien les faldilletes, després es doblegava la fulla i es 

feia el rotllo. Entre altres coses utilitzàvem la magnèsia anglesa, cendra 

blanca i farina. Altres també utilitzaven resina dels ametllers. Amb les puntes 

dels caliquenyos fèiem les picadures, això i el tabac de menys qualitat era el 

que utilitzàvem per fer el cos del cigar. Cada paquet contenia 40 caliquenyos, 

imagina’t si treballàvem!”. 
 

 

I com la de la Pepita, moltes altres cases del poble, durant anys, van estar treballant el caliquenyo tal com 

en diríem en l’actualitat com a ‘economia submergida’. 

Però, un cop tenien els paquets fabricats, 

calia donar-los sortida. Calia extremar 

l’enginy, cercar la foscor, el pas poc 

transitat o simular un prenyat al cotxe de 

línia... calia que hom s’encoratgés i, al 

capvespre, agafar la bicicleta i anar cap a 

Lleida o cap a Fraga per tal d’efectuar la 

fraudulenta transacció i burlar els controls 

de la Guardia Civil.  

Segons diuen... havia caliquenyos de 

Torres que eren molt preuats a 

Saragossa, Barcelona o en alguns 

restaurants de Reus, per exemple. 

Camió d’en Jaume Llopis carregat amb fulles de tabac. A la dreta de la imatge el 

Jaume Llopis al costat de la Tresina Sanjuan de ‘Cal Pubill’, la Dominica, la Juliana 

Sanjuan, els germans de ‘Cal Filella’ i d’altres per identificar. 
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L’enginy dels vilatans a l’hora d’amagar la producció 

lluitava amb l’enginy de les forces de la Guardia Civil 

per tal de trobar-la. Podien produir-se registres en 

qualsevol moment i en qualsevol lloc, però la gent del 

nostre poble ja tenien plans estudiats per evadir-los. La 

benemèrita podia controlar en qualsevol moment els 

registres de producció de les cases i aquests quadrar 

amb els quilos determinats de tabac i amagar alhora un 

50% d’estraperlo. Malauradament, la picaresca va fer 

que hi hagués ‘xivatades’ i denúncies d’uns veïns a 

altres i això va fer que cada cop fos més difícil treballar 

de forma il·legal a causa de les constants batudes, denúncies i sancions als infractors. 
 

En Francesc Xavier Miarnau també ens explica com es feia l’estraperlo en grans quantitats, el contraban: 
 

“Cap als anys 50 un grup de pagesos andorrans van 

tractar amb el meu pare, perquè els enviés tabac cap 

a Andorra. Allí el preu del tabac era més car i tot i el 

cost del tabac, el transport i el pagament per la 

impunitat duanera, els hi sortia més a compte 

comprar-lo a Torres de Segre. Així que el meu pare 

comprava el tabac i l’enfardava per dur-lo a Andorra 

i vendre’l al fabricant de tabac Reig, a un preu que 

multiplicava per tres el de Tabacalera. 

Quan les mates estaven a punt, es desfullaven i es feien 

manilles. El Tonet Piñol i el Tonet Alberich - el Perot 

- feien les bales de tabac i les amagaven entremig de 

bales de palla o d’alfals. Cada camió, en aquells anys 

eren Barreiros o Pegasos, enviat a Andorra podia 

contenir entre 2.000 o 4.000 quilos de tabac. Tot i 

l’aroma característica, els vehicles passaven amb tota 

impunitat davant dels controls pagats prèviament pel 

seu silenci. 

El meu pare era massa bona persona. A canvi de tant 

esforç i risc, els andorrans a part de pagar el tabac, 

retribuïen al meu pare amb pots de cafè i altres 

productes. Quan em vaig ficar jo al capdavant de les 

transaccions, les exigències van augmentar. En un sol 

acord vaig fer els beneficis suficients per pagar-me la 

carrera. Als andorrans els nous tractes no els van 

interessar i deixaren de comprar més tabac a Torres. 

A part de la producció de contraban hi havia la 

producció legal, com si diguéssim. Les manilles de 

tabac eren enviades al Centre de valoració de 

Tabacalera a Burjasot (València). Allí qualificaven el 

tabac, el pesaven i el pagaven a través del Banc 

d’Espanya.” 
 

 

 

 

Els agents de la Guàrdia Civil cada cop més sovintejaven les cases  

i els camps de cultiu de tabac, també a la nostra vila, davant 

l’alerta de delators que els avisaven d’irregularitats. 
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El perill cada cop més gran a ser enxampats degut a les ‘xivatades’ i la proliferació en la implantació dels 

arbres fruiters als nostres camps (pereres, pomeres i presseguers) van fer que, a poc a poc, a finals dels 

anys 60, l’estraperlo desaparegués de les cases de Torres de Segre. 
 

Si ens permeteu fer una reflexió final, ens agradaria posar 

en relleu la importància del tabac en aquella època... Cal 

pensar que durant la Guerra Civil, a cada soldat se li 

adjudicava deu cigarretes per dia. Els soldats havien 

d’estar motivats, sense motivació no es guanyava cap 

guerra. Abans de la Guerra a Torres de Segre ja se’n feien 

de caliquenyos, però amb molt poca escala. Després del 

conflicte bèl·lic, el ciutadà té la necessitat de ser fort, ha 

de fumar. El tabac també es racionava i es creà la targeta 

del fumador, nominals i per cupons. Les targetes es 

venien, es revenien, es falsificaven, es robaven... 

En aquells temps, es fumava als Seminaris, fumaven els ministres, els interventors, dins els restaurants, 

fumaven els que perseguien als que feien estraperlo... Molta gent tenia doncs la necessitat de fumar. Els 

més pobres ho feien amb picadura (0,25 pessetes el paquet de 25 grams) i els més poderosos xuclaven 

cigars marca Triton a 6 pessetes el paquet de vint unitats. 
 

La Maria Rosa Eritja Casadellà (de ‘Ca la Curcona’), ens ha volgut explicar també 

les habilitats del seu avi fent estraperlo, aquest cop però amb oli i farina: 
 

 

“A principis dels anys quaranta, quan el meu avi va tornar a Torres de Segre 

després de la Guerra, va fer un tracte amb la comunitat de regants. Segons aquest 

acord i durant un temps determinat, el Pere Casadellà i Miró reconstruiria el Molí 

a canvi de la seva explotació. Els vilatans que tenien blat li portaven al Pere i 

aquest el molia, era de la manera que es podia fer pa al poble. Altres vegades si 

alguna família havia de casar algun/a fill/a i necessitaven 

uns diners complementaris, l’estraperlo jugava un paper 

molt important. 

Els veïns portaven les olives per a ser premsades o el blat 

per a ser molt, l’oli o la farina que en sortia era sempre 

superior al declarat, la diferència el Pere la venia al 

mercat negre. Tenia els seus propis canals i persones de 

distribució. La meva àvia era una experta en fer quadrar 

els quilos legals amb els reals. 

Jo sempre he sentit a dir a la meva família que l’altar de la 

Verge de Carrassumada es va pagar gràcies a l’estraperlo. 

Els habitants de Torres al veure la capella tan malmesa 

després de la Guerra, decidiren donar una part de la 

producció del seu oli per la seva reconstrucció. Un cop feta 

la valoració de l’oli al preu del mercat, van veure que no 

n’hi hauria prou. Llavors va intervenir el meu avi que va 

proposar vendre la part pactada a l’estraperlo. Tot i la 

preocupació del mossèn d’aleshores que no veia massa 

clar reconstruir l’altar amb una il·legalitat, es va decidir 

tirar pel dret. Estic satisfeta que l’altar de Carrassumada 

es reconstruís, en part, gràcies a la valentia del meu avi”. 

Cartell publicitari d’una marca de tabac. Any 1935 

Maria Rosa Eritja 
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 vet aquí que, una vegada més, en aquest apartat de la revista local ‘El Pregoner de Torres’ ens hem 

tornat a remuntar uns quants anys enrere per recollir la informació i alguns testimonis d’una part de la 

valuosa història de la nostra vila, en aquest cas sobre el cultiu del tabac a Torres de Segre i la seva 

rellevància dins l’economia de moltes famílies torressenques d’aleshores immerses en un període difícil 

marcat per la Guerra Civil amb un inici de plantacions abans de la comtessa però sobretot en els anys 

posteriors.  

El conreu del tabac i la seva distribució ha estat doncs un element rellevant al nostre poble. Tot i no ser 

important als Països Catalans per manca de condicions naturals i de protecció fiscal, a Torres de Segre i en 

alguna part de l’Horta, durant uns anys, va arrelar força com heu pogut llegir en aquest article. Un cultiu 

que amb el temps s’ha anat perdent en detriment d’altres més rendibles i segurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Per tot, és necessari esbrinar, preguntar, recordar i recollir per tal de tenir present tot allò que ha 

representat el municipi en determinades èpoques i que ha estat i estarà lligat a l’evolució d’aquest. 

Gràcies a aquesta part de la nostra existència comunitària som el que som. I si un cop vàrem remuntar el 

nostre poble davant les adversitats, podem tenir l’esperança que, si fos necessari i esperem que no, també 

podrem tornar a fer-ho en endavant. 

 

I 

La Pepita Doménech i la Dolores Calvet fent una demostració 

d’elaboració de caliquenyos durant la 3ª Fira del Comerç de Torres. 

• Bibliografia: Fumar-se el Franquisme de Francesc Canosa; Article: L’Imperi de l’estraperlo de la Secció ‘Temps era Temps’: Revista l’Ateneu nº5 

• Informació: Francesc Xavier Miarnau i Domènech, Pepita Domènech, Mª Rosa Eritja i Casadellà.  

• Fotografies: Francesc Xavier Miarnau, Pepita Domènech, Pepita Miarnau, Joan Forcat, Manolita Llopis. 

Grup de dones fent caliquenyos al corral de la família Miarnau Domènech que 

donava al carrer Ponent. Hi apareixen: la Montserrat Prim (de ‘Cal Ambert’), la 

Pepita Miarnau, la Nuri Miarnau i l’Enriqueta Branzuela (de ‘Cal Agna’) .  

 

El Sergi Prim, el Josep Lluís Huguet i el Narcís Drudes, components de 

l’Ateneu, aprenent l’elaboració del tabac de la mà d’en Francesc Filella. 

El Paco del Barranco al bancal de tabac del ‘Paco del cafè’ on es 

pot veure una gran plantació a punt d’ésser collita. 
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Ajuntament Torres de Segre 

 

 

Quan arriba la tardor sembla una mica com si tot 
acabés i s'obrís una nova porta a una vida més 
reclosa i assossegada. Les estacions segueixen el 
seu ritme i la tardor apunta a l'hivern. 
És difícil de consolar elogiant els colors i les noves 
flors de tardor que vindran. Tampoc reconforta 
planificar la Festa Major o les festes de 
Nadal. Aquesta tardor la veiem diferent, no 
consola al que té un bar o restaurant o una 
perruqueria o centre de massatges.  
No puc canviar la grisor d'una tardor sense boira 
pels colors càlids del nostre paisatge proper. 
Portem des del març confinats i amb la mobilitat 
reduïda. No, tampoc la calidesa interior de les 
cases quan vindrà el fred sedueix. Haurem de fer 
anar més la calefacció, doncs diuen que serà un 
hivern fred i això val diners.  
La vida se’ns ha fet estranya i hostil talment com 
aquests espàrrecs florits que es veuen en la 
imatge i que creixen en els terrenys salins de les 
cues del pantà d’Utxesa, una metàfora d’aquesta 
‘adaptació’ al medi. 
A mi sempre m'ha reconfortat, en moments 
difícils, el fet de trobar alguna cosa que em 
distregui.  
 

                        Quim Estadella 
 


