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TELÈFONS D’INTERÈS 

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 
Ajuntament 973 796005 torressegre.cat 

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

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

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

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

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

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

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

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

Farmàcia 973 796084 
9-14 h / 17-20:30 h (dilluns a divendres) 

9:30 - 13:30h (dissabte) 

CAP  Alcarràs 973 795725 alcarras.lleida.ics@gencat.cat 

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

Mossos  Esquadra 112 o 973 700050 

Bombers  Lleida 112 o 973 030100 
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Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

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

7:55         
9:30 

7:15    19:00    
21:00 

7:15     7:45     
12:00 

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 
 

PRESENTACIÓ 
 
 

Que el pas del temps és un fet inevitable... és una 

realitat inqüestionable. Gairebé sense adornar-nos-en 

ens plantem al desembre, darrer mes de l’any, que ve 

acompanyat del seu inseparable hivern. Novembre, ha 

esdevingut l’inici d’aquest procés de canvi d’estació 

mostrant una climatologia força comuna del període en 

el qual ens trobem: jornades de boira combinades amb 

les de sol i bonança, glaçades i temperatures gèlides 

durant les nits i matinades, un descens generalitzat de 

les temperatures i una acumulació de pluja destacable 

al llarg dels 30 dies. 

El temps passa i no s’atura malgrat tot. Ja són més de 

vuit els mesos que han passat després de l’aparició 

sobtada d’un nou virus arreu del món que ha capgirat 

totes les nostres vides. La situació des de llavors no ha 

variat pas massa amb moments diversos i 

inimaginables. Alts i baixos, ball de xifres, incerteses, 

aïllament social, distància, mesures de seguretat... són 

aspectes que han anat ressorgint dins la societat en una 

nova vida que ha modificat els hàbits i costums de 

tothom perquè la Covid-19 segueix entestada a 

condicionar tot allò que teníem com habitual o normal.  

Talment com en mesos anteriors, novembre també ha 

vist com moltes activitats i actes previstos no s’han 

pogut fer a causa de les restriccions imposades. 

S’apropen festes assenyalades de retrobament familiar 

i celebracions multitudinàries, coincidint amb la Festa 

Major i les vacances de Nadal, que haurem de resignar-

nos a gaudir-les d’una manera diferent, per evitar mals 

majors i una tercera onada de la pandèmia.  

El present butlletí dedica un espai a Francesc Charles, a 

qui se li ha posat el seu nom a un carrer per la seva labor 

en benefici del poble durant molts anys enllaçant la 

biografia amb l’entrevista a la seva muller l’Antònia. 

Clou la revista amb un reportatge, gairebé en primera 

persona, de la tasca solidària a Torres en els darrers 

trenta anys amb el grup de Càrites. 
 

 

Edita: Ajuntament de Torres de Segre 
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CULTURA 
Exposició ‘textures i lectures’; Un desembre més solidari que mai; 

Benedicció banderoles de Santa Bàrbara; Anem a buscar el tió a l’Ermita. 
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Activitat amb l’alumnat de cicle inicial de l’Escola Carrassumada; 

Actualització del cartell d’activitats des de TDSNaTur;  
Actualització de la base de dades de ‘La Fusteria’. 

ESPORTS 

La vuitena edició de la Volta al Pantà d’Utxesa afectada per la Covid-19. 

ACTUALITAT 
Evolució de la Covid-19 durant el novembre; Afectació Covid-19 al nostre 
municipi i principals actuacions; Nou repartiment públic de mascaretes i 

gels hidroalcohòlics; VI Concurs dibuix portada del llibre Festa Major; 
Personal de reforç al consultori mèdic; La tasca del grup de rescat;  

25-N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones; 
Primera compra agregada a plaques solars; Registre mes de novembre. 

 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
Fomentem el consum de proximitat impulsant els comerços i serveis locals 

ACTUACIONS 
 

CARRER A FRANCESC CHARLES DOMÈNECH 
 

L’ENTREVISTA    - Antònia Vilalta Escolà - 
 

SABIES QUE 
Càrites: les cares de la solidaritat de Torres de Segre 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella 

 



 
 

 
1 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2020 

 

 

 
 

 
 

 

EXPOSICIÓ ‘TEXTURES I LECTURES’ 
 

Els dies 6 i 15 de novembre a la Sala d’Exposicions 

de Torres de Segre, s’ha pogut gaudir de 

l’exposició itinerant ‘Textures i Lectures’, una 

fusió d’art tèxtil i literatura de dones.  

Una vintena de persones han passat per 

l’esmentat espai durant els dos diumenges que ha 

restat oberta la mostra. Tot i les mesures 

sanitàries que requerien el confinament, 

recordem que les sales d’exposicions i museus 

podien tenir les portes obertes amb un aforament 

del 30%. 

El motiu d’aquesta exposició és el de sumar dos arts de la mà de dones amb visió de territori. Per una banda 

la creadora artística i lleidatana Palmira Rius, presentava una col·lecció de 18 textures que són 

conseqüència d’entrellaçar diferents fibres i elements, principalment amb objectes d’origen natural (corda, 

fils, fusta, vegetals...). 

A la vora de cada obra plàstica s’hi ha pogut llegir un petit text 

escrit, fragments diversos de novel·la de costums, novel·la 

negra, relat curt, teatre, article, escriptura de bloc i alguns 

poemes. 

Totes les escriptores participants han estat triades per la seva 

vinculació a Lleida i/o per obres publicades recentment. 

Destaquem autores com Marta Alós, Rosa Fabregat, Montse 

Sanjuan o Teresa Ibars.  

La conseqüència de la fusió d’aquestes dues disciplines porta 

a l’espectador a donar un significat i una contextualització a 

una obra plàstica que d’una altra manera no tindria. 

La mostra es proposava amb un taller de creació d’obres plàstiques adreçat als/les assistents, però a causa 

de les mesures restrictives, aquest no s’ha pogut dur a terme. 

L’Exposició ‘Textures i Lectures’ és promoguda des del Consell Comarcal del Segrià, amb el suport de la 

Diputació de Lleida, l’Institut català de les dones i dels diferents ajuntaments que li han donat cabuda. 

Aquesta  mostra itinerant que va començar el dia 25 de setembre a Llardecans, s’ha anat desplaçant a 

Gimenells, Corbins, Torres de Segre i Serós i acabarà el dia 13 de desembre a la Granja d’Escarp. 

 

Artista, llicenciada en Comunicació Audiovisual, diplomada en infermeria i 

especialitzada en infermeria comunitària i ciències de la infermeria. Ha treballat 

com a professora d’infermeria comunitària, i d’art i ciència en la Universitat de 

Lleida. Col·labora en diferents propostes acadèmiques i d’investigació a la 

mateixa universitat i com a formadora de l’Associació Espanyola contra el Càncer, 

tanmateix participa com a voluntària i dinamitzadora artística a l’Hospital de Sant 

Joan de Déu de Lleida. 
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UN DESEMBRE MÉS SOLIDARI QUE MAI 
 

Des de l’Ajuntament de Torres de Segre i gestionat de manera conjunta per les regidories 

de Cultura i Serveis Socials, es vol organitzar una acció solidària que durarà tot el mes de 

desembre. 

La Biblioteca Guillem de Cervera disposa 

d’un gran excés de llibres que a causa de 

l’exigència de La Xarxa de Biblioteques de 

Catalunya s’han de donar de baixa, ja que corresponent a 

llibres descatalogats però en perfecte estat. 

El Consistori de Torres va aprovar en un ple, dut a terme al 

mes d’octubre i amb els vots a favor de tots els regidors de 

l’Ajuntament, que aquests llibres es posarien a la venda per 

una causa solidaria amb un preu simbòlic. 

Davant l’emergència social que la Covid-19 ha produït en tantes llars d’arreu i en una part important de la 

població, s’ha cregut oportú diversificar la destinació dels beneficis recaptats en una proposta que detallem 

a continuació: 
 

 

Cada dimecres del mes de desembre, començant pel dimecres 9, hi haurà una parada de llibres a la 

plaça Catalunya de les 15:00 a les 17:00 hores de la tarda. Allí podreu adquirir tots els llibres que vulgueu 

pel preu d’1 euro/unitat i 0,50 euros la revista. 
 

 

Els beneficis d’aquesta venda aniran destinats a les següents causes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esperem demostrar un cop més que Torres de Segre és un poble solidari i que, en casos d’emergència social 

com l’actual, sap estar al costat de les persones que més ho necessiten i no només als que han sofert els 

efectes més negatius d’aquesta maleïda pandèmia sinó també als que es troben en situació desfavorable o 

pateixen alguna malaltia i precisen de la nostra ajuda.  

Dimecres 9 de desembre 

Banc d’aliments de Lleida 

Dimecres 16 de desembre 

La Marató de TV3 

Aquest any dedicada a la Covid-19 

Dimecres 23 de desembre 

Càrites Diocesana 

Dimecres 30 de desembre 

Afanoc Lleida 

Lluita contra el càncer infantil 

Tots els dimecres de desembre 

Recollida de joguines 

Creu Roja Lleida 

Nota: Es recomana 
que les joguines que es 
donin siguin noves, no 
bèl·liques, no sexistes i 
educatives. 
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BENEDICCIÓ DE LES BANDEROLES DE SANTA BÀRBARA 
 

El passat dia 29 de novembre, ha tingut lloc a l’església 

parroquial de Torres de Segre, la benedicció de les 

banderoles amb la imatge de Santa Bàrbara que els 

vilatans i les vilatanes podran penjar del seu balcó o 

finestra durant la Festa Major que Torres de Segre 

celebra en honor a aquesta Santa. 

Arran d’una proposta 

feta per mossèn 

Hèctor, l’Ajuntament  

ha fet una crida al 

veïnat del municipi 

perquè tothom que 

estigués interessat a 

adquirir la banderola serigrafiada amb la nostra patrona ho pogués fer pel 

preu de quinze euros. 

Més d’un centenar de banderoles beneïdes lluiran a les façanes de les cases 

torressenques, esperant que aquesta imatge ens protegeixi i ens ajudi a 

passar millor els temps difícils que estem vivint. 

 

ANEM A BUSCAR EL TRONC DE NADAL A L’ERMITA 
 

La tradició ens diu 

que durant la nit de 

Nadal, a les llars 

catalanes la mainada 

pica ben fort damunt 

d’un tronc per tal que 

aquest els cagui 

regals i llaminadures.  

El tronc, també anomenat tió de Nadal,  s’ha de portar a les 

cases i poden provenir de diferents llocs.   

Al turó de l’Ermita ja fa uns anys que n’hi ha molts d’amagats i 

caldrà anar a cercar-los. 

És per això que el diumenge dia 13 de desembre a les 11:00 hores 

del matí, totes les famílies que encara no han rebut la visita del 

tronc a casa i vulguin podran anar a buscar-lo a Carrassumada. 

Allí, dos simpàtics pastors els entregaran un sobre a cada grup 

bombolla (grup familiar) perquè vagin a la recerca del seu apreciat 

tronc i emportar- se’l a casa. Després els pastors ens faran gaudir 

una bona estona. 
 

Per saber quantes persones vindran, cal que un representant 

de cada casa ens porti als baixos de l’Ajuntament (el dia 9 i 10 

de desembre de les 10:00 h a les 12:00 h) allò que és necessari 

per trobar el tronc i un rètol amb el nom de la família. 

Alguns establiments de la vila ja 

llueixen la banderola a la seva entrada. 

Mossèn Hèctor beneint les banderoles abans de repartir-les als veïns 

i veïnes que l’havien adquirida. 
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ACTIVITAT AMB L’ALUMNAT DE CICLE INICIAL DE L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

Talment com el mes passat, fa uns dies s’ha dut a terme una nova 

activitat amb l’alumnat de la nostra Escola. Aquest cop ha estat 

la nostra tècnica de ‘la Fusteria’ encarregada de Medi Ambient, la 

Daniela Sánchez, l'encarregada de preparar una activitat per als 

nens i nenes de primer i segon curs, és a dir de Cicle Inicial. 

L'activitat aquest cop ha consistit en la cerca d'animals o objectes 

que després es poguessin visionar amb els microscopis. Uns 

aparells que, com es va explicar en anteriors butlletins, formen 

part d’una donació que va permetre als tècnics de TDSNaTur la 

construcció d’un petit laboratori al qual s’ha anomenat ‘El 

Laboratori d’Utxesa’. 

Com que l’actual situació de pandèmia no ho permet, l’alumnat 

no ha pogut moure’s cap a Utxesa. Un petit inconvenient que s’ha 

resolt desplaçant l’equip i els tècnics cap al centre educatiu.  

Després de l’exitosa recerca d'insectes, fulles i més rastres per 

part dels alumnes, s’han posat les mostres als microscopis i ha 

estat quan s’ha pogut fer veure als infants tots aquells petits 

detalls que a simple vista no els percep l’ull, però que gràcies a l’ampliació que ens ofereixen aquests 

instruments sí que ho han pogut detectar i descobrir. 

Després d’esmorzar i per cloure la visita, com acostumen a fer els nostres tècnics, han acompanyat al grup 

de primer i segon a la zona de l'Aiguabarreig, on els han explicat tota mena de fauna i flora de la qual està 

rodejada el nostre municipi. 
 

ACTUALITZACIÓ DEL CARTELL D’ACTIVITATS DES DE TDSNATUR 
 

Aquests dies s’ha aprofitat l’avinentesa per fer una 

actualització del cartell de les activitats que s’oferien des de 

la Regidoria de Medi Ambient i Promoció del Territori.  

Aquest ja feia uns anys que no es renovava i, degut també a 

l’actual situació sanitària i les noves mesures i restriccions, no 

quedava més opció que fer-li un ‘rentat de cara’ i renovar 

l’oferta de les propostes disponibles tant a la Reserva Natural 

de Fauna Salvatge i Zona Humida d’Utxesa com el nostre 

Aiguabarreig així com els diferents espais del nostre terme i 

del municipi amb el Museu de l’Evolució com a punt estrella. 

Avui dia, encara es fa difícil poder fer qualsevol tipus 

d’activitats amb certa normalitat. La proximitat de l’hivern 

també les condicionarà i farà que siguin més complicades dur-

les a terme. No obstant, la idea és poder oferir i gaudir d’un 

nou projecte d’activitats per l’any 2021 amb el que ja fa dies 

que s’hi està treballant tot esperant i desitjant que el pròxim 

any sigui millor que el 2020. 
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La Daniela Sánchez, tècnica de TDSNaTur, fou 

l’encarregada d’ensenyar a l’alumnat l’ús dels microscopis 

amb les petites mostres trobades. 
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ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES DE ‘LA FUSTERIA’ 
 

Aquest passat mes, el Departament de Geografia de la UdL, s’ha posat en contacte amb els tècnics de 

TDSNaTur per saber les estadístiques i dades referents al nombre de visitants a Utxesa durant aquest any 

tan atípic. Aquesta actualització normalment es fa 

de cara al mes de desembre, coincidint amb el final 

d’any, per fer una valoració més precisa del total de 

visitants que han passat al llarg de l’any. En aquest 

sentit, davant la petició s’ha avançat uns dies 

aquesta actualització.  

Un fet que implica que les dades recollides en aquest 

document no són comparables a les que obtingudes 

l’any passat. Durant l’any 2019 van passar per ‘la 

Fusteria’ unes 10.000 persones. Les diferents 

activitats organitzades junt amb l’Ecoturisme i el 

Cicloturisme foren les que més visitants aportaren. 

Pel que fa al present any 2020, la cosa ha canviat una 

mica. El total de gent que ha visitat Utxesa ha estat 

de 5.455 entre adults i nens/es. D’entre les activitats 

que més gent han aportat a la nostra Reserva 

Natural també destaquen el ciclisme, seguit de 

l’Ecoturisme i, en tercer lloc, les activitats 

organitzades seguides d’aquelles persones que han 

visitat l’espai per a cercar informació.  

Aquesta bona afluència del Cicloturisme és fruit de 

l’existència d’una molt bona xarxa de camins i rutes 

per tot el Segrià i voltants i l’augment de la pràctica 

d’aquesta modalitat esportiva a l’aire lliure en temps 

de pandèmia. En aquest sentit, la Reserva d’Utxesa 

es troba al mig de totes aquestes rutes, esdevenint 

un punt privilegiat de descans, amb ‘la Fusteria’ de 

fons, per poder seure, utilitzar la zona de pícnic i fer 

un àpat abans de continuar o de finalitzar. 

Tenint en compte la situació excepcional que hem viscut i que, malauradament, estem vivint aquests 

darrers mesos, aquesta xifra tan baixa, que representa gairebé la meitat de l’any anterior, no ha estat pas 

un fracàs, ja que cal destacar que s’han deixat de fer, per culpa de la pandèmia, activitats rellevants que 

agrupaven un bon nombre de participants com la pedalada popular així com activitats diverses amb centres 

educatius que es realitzaven durant l'últim trimestre de curs escolar. A tot això, cal afegir la paralització 

general de tot el país amb un Estat d’Alarma durant molt de temps, el segon confinament durant l’estiu que 

s’imposà al nostre municipi junt amb altres de la comarca del Segrià, les restriccions de mobilitat durant 

aquestes últimes setmanes i sempre contant que des de l'abril ‘la Fusteria’ no s’obra al públic els caps de 

setmana i que només està oberta de 8 h a 16 h, horari en el qual comptabilitzem als visitants... Per tot el 

que s’ha exposat, creiem que no ha sigut un any del tot dolent per al nostre municipi pel que fa a visites 

registrades. Només ens resta esperar que l'any vinent es puguin superar les expectatives que es tenien pel 

2020. Si s’aconsegueix voldrà dir que la situació està millor i de ben segur que els nostres espais naturals 

s’ompliran de gent que s’aproparà a gaudir de la natura en el seu estat més pur. 

Activitat 
organitzada…

Auto 
caravàning

2%

Cicloturisme
38%

Ecoturisme
30%

Fotografia
1%

Informació
5%

Motociclisme
1%

Ornitologia
1%

Pesca
1%

Voluntariat
0%

% Motius de visita - any 2020 -

2016

2017

2018

2019

2020

Evolució Registre Visitants

Dades d’aquest any 2020 en gràfica 
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LA VUITENA EDICIÓ DE LA VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA AFECTADA PER LA COVID-19                
 

 

En condicions normals, pels volts del mes de desembre, els 

membres de l’organització de l’esdeveniment i la comissió 

esportiva de l’Ajuntament de Torres de Segre, estaria 

perfilant diferents aspectes organitzatius, gestionant els 

permisos corresponents i decidint tasques, novetats i 

elements claus per poder oferir una vuitena edició al nivell de 

les anteriors. 

Ningú es podria imaginar quan es va finalitzar l’exitosa VII Volta 

a principis del mes de març de 2020, que arribaríem al moment 

que estem vivint. De fet, la cursa atlètica de referència a 

Utxesa es va poder celebrar sense problemes amb més de 

1000 persones congregades a l’espai del Punt d’Informació per 

gaudir d’una magnífica matinal d’esport, família i natura. Tan 

sols uns pocs dies després, la Covid-19 es convertiria en 

pandèmia mundial i l’activitat diària habitual es paralitzaria ‘de 

facto’ per entrar al decret d’Estat d’Alarma i el confinament 

domiciliari de la població, una situació que des d’aleshores 

encara estem vivint. 

Talment com en la resta d’esdeveniments multitudinaris, la 

Volta al Pantà d’Utxesa també s’ha vist afectada pels efectes 

d’aquest coronavirus que ha obligat les autoritats sanitàries a 

prendre una sèrie de mesures i restriccions molt severes per 

evitar la propagació del virus. De fet, la cursa forma part de la 

Lliga Ponent, puntuable pels atletes. Una competició també 

aturada, ja que no és possible la celebració de les proves que 

la conformaven, enteses com es feien fins ara. 

Després de reunir-se i valorar la situació específica de la Volta 

al Pantà, els membres de l’organització i de la comissió 

d’esports de Torres de Segre han decidit no celebrar la prova 

el diumenge 28 de febrer de 2021, data prevista per a celebrar 

la vuitena edició. Les prohibicions actuals pel que fa a 

agrupació de gent, distància social, ús de mascareta i altres... 

fan totalment inviable poder celebrar-la amb les condicions de 

sempre descartant l’opció de reduir el nombre de participants 

perquè d’aquesta manera tampoc es podria garantir la 

seguretat dels participants i públic així com els requisits exigits 

avui dia. No obstant, l’organització està valorant l’opció d’una 

proposta virtual factible i que permetria homenatjar la Volta 

al Pantà aportant alhora el vessant solidari a Oncolliga Lleida, 

tan necessària en aquests moments. 
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Patrocinadors oficials de la Volta al Pantà d’Utxesa 
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL NOVEMBRE 
  

El mes de novembre s’inicia amb l’advertència de Salut sobre la previsió d’un augment del doble d’ingressos 

per coronavirus a les UCI en els pròxims 15 dies. El registre de nous positius a Lleida s’incrementen dia a dia 

tot i baixar el risc de rebrot. El Pirineu i la Plana, les dues regions sanitàries amb dades més favorables.  

Les escoles lleidatanes sumen 133 grups en quarantena. Espanya registra 55.019 nous casos i 379 morts. 
 

La celebració de Tots Sants es fa amb totes les mesures 

sanitàries de seguretat així com controls d’aforament en els 

cementiris municipals i cita prèvia en el de les ciutats. 

Tant la consellera de Salut, Alba Vergés, com el ministre de 

Sanitat, Salvador Illa, descarten, de moment, confinaments 

domiciliaris a Catalunya i a la resta de l’Estat tot i que no es pot 

descartar res si la situació a les UCI empitjora. El Govern planteja 

una desescalada diferent de la del juny, mentre la cultura i altres 

sectors perjudicats per les restriccions reivindiquen que es deixi 

reprendre la seva activitat.  

Brussel·les preveu una recuperació econòmica ‘més lenta del que es pensava’. A Lleida, prop de 4.000 

lleidatans més en un ERTO en tres setmanes. 

Salut i Procicat prorroguen dues setmanes més el toc de queda i diuen que ‘no es pot córrer’ amb la 

restauració, el mateix dia que el sector educatiu rebutja la proposta que l’alumnat de secundària es facin 

ells mateixos els tests PCR a l’aula sota la supervisió docent. Finalment, seran sanitaris qualificats els que 

facin el control de les automostres als alumnes. 

Dissabte 7 de novembre es considera que s’ha superat el pic de contagis a Catalunya, però la pressió 

assistencial segueix elevada. El risc de rebrot a Lleida puja lleugerament després de dies a la baixa. 

Es detecta una mutació de la Covid-19 a Dinamarca sorgida en visons que podria afectar a les vacunes. Tots 

aquests animals d’aquest país, uns disset milions, seran sacrificats. L’OMS creu que és aviat per entendre 

aquesta nova varietat danesa. 

Creix la presència de coronavirus a les aigües residuals de Catalunya així com l’increment de positius a tot 

l’Estat, 22.516 més, i de morts amb 347 més que el dia anterior. 

S’obre una línia de subvenció online pels autònoms per les despeses i dificultats que l’actual situació els 

generen i que provoca indignació entre aquest col·lectiu, ja que es bloqueja el web davant el gran nombre 

de peticions i només acaba beneficiant a una part irrisòria del total. El Govern s’excusa dient que no hi ha 

diners per tots i que sortiran noves ajudes. Una polèmica que provoca el cessament dels membres de la 

cúpula de Treball a càrrec del conseller Chair el Homrani. 

El ministre Illa diu que es començarà a vacunar entre 

desembre i gener amb dosis ‘segures’ i ‘eficaces’ per combatre 

la Covid-19. Hi ha tres contractes amb AstraZeneca, Sanofi i 

Johnson & Johnson, que són companyies que es comprometen 

a subministrar les dosis en diferents períodes de temps. 

Uns dies després es diu que les UCI dels hospitals catalans tenen 

una ocupació del 83% i d’aquest, un 60% dels pacients tenen 

coronavirus. No obstant, sembla evidenciar-se el descens de 

casos en general  tot i tenir encara unes xifres ‘insostenibles’.  
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Les farmacèutiques Pfizer i Biontech asseguren que la seva vacuna té una eficàcia de més del 90%, un anunci 

que fa que l’Ibex-35 tanqui amb una pujada del 8,57% per l’eufòria que genera aquesta vacuna. 

Espanya exigirà una PCR negativa als visitants de països o zones de risc a partir del 23 de novembre quan la 

xifra de morts a Espanya ja supera els 40.000 després dels 349 del darrer dia.  

A mitjans de novembre s’anuncia l’allargament del tancament durant 10 dies 

més de la restauració, la cultura i gimnasos i instal·lacions esportives. 

L’hostaleria de Lleida es manifesta al centre de la ciutat per reclamar la 

reobertura ‘immediata’ i denunciar la gestió del coronavirus per part del Govern. 

Itàlia registra la xifra de morts més alta des d’abril amb 636 morts en 24 hores. 

Salut aposta finalment per fer test d’antígens a les farmàcies, el mateix dia que 

uns estudis italians conclouen que es creu que el virus ja circulava des del setembre de 2019.  

La portaveu catalana, Meritxell Budó, anuncia que el Govern prepara un pla per ‘testar massivament la 

població’. Una notícia que comparteix titular amb l’anunci de 435 nous morts a l’Estat i la superació del 

milió i mig d’infectats a tot el territori. El risc de rebrot i la velocitat de contagi baixen tant a l’Alt Pirineu i 

Aran com a Lleida, però pugen les hospitalitzacions.  

El Govern planteja Nadal i Cap d’Any amb toc de queda i amb reunions limitades a 10 persones en una 

segona etapa d’un pla de desescalada aprovat pel Procicat que es dóna a conèixer el dijous 19 de novembre. 

Un pla que flexibilitza la reobertura i permetrà la mobilitat per Nadal, l’obertura de bars i restaurants fins 

a les 21:30 hores sense límit d’aforament a les terrasses, la cultura al 50 per cent i la reobertura dels 

equipaments esportius al 50% (aire lliure) i 30% (espais tancats). El Dilluns 23 de novembre s’inicia la 

desescalada amb l’aixecament de les primeres restriccions. 

La vacunació de la grip supera en un mes la de tota la campanya del 2019 influenciat per l’actual situació. 

Salut apunta a finals de gener per començar a vacunar per la Covid-19, amb la convicció que durant el 2021 

es pot arribar al 70% de la població. Usuaris i personal de residències de gent gran serien els primers. 

Els darrers dies de mes, el risc de rebrot cau a Lleida i baixen també els pacients ingressats als hospitals. 

Salut realitza tests ràpids a Lleida i Guissona, uns 1.204 en dos dies amb cues de gent per a fer-se la prova. 
 

Al món, el coronavirus continua expandint-se pel planeta infectant a més de 62,8 milions de persones, 

produint 1,4 milions de morts i 39,2 milions de persones recuperades de la malaltia. 

El país més afectat són els Estats Units, amb gairebé 13 milions de contagis i més de 264.000 defuncions, 

seguit de l’Índia, amb més de 9,3 milions de casos i 135.000 morts, i del Brasil, que passa els sis milions de 

diagnosticats i més de 171.000 morts. Rússia ha superat els dos milions de contagis i es situa per davant 

de França, mentre que Espanya suma més d’1,6 milions de casos. 
 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonts: Departament de Salut i 

Ministerio de Sanidad Afectats Morts 

TORRES DE SEGRE 164 3 

LLEIDA 23.279 476 

CATALUNYA 340.900 15.866* 

ESPANYA 1.648.187 45.069 

MÓN 62.875.000 1.462.000 

Evolució de la Covid-19 a Lleida 

*El Departament de Salut també inclou les morts notificades per les 

funeràries, que es sumen al recompte de les persones que han mort 

en centres sanitaris, sociosanitaris, residències o domicilis. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/espana-supera-millon-casos-coronavirus/5690607/
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AFECTACIÓ DE LA COVID-19 AL NOSTRE MUNICIPI I PRINCIPALS ACTUACIONS 
 

El novembre ha sigut un mes en el qual hem hagut de tornar a fer un pas enrere també a casa nostra per a 

poder aturar l'expansió de la Covid-19. Torres de Segre, com la resta de Catalunya, s’ha vist afectada per 

noves restriccions i mesures sanitàries per part de la Generalitat. Afortunadament, després de realitzar 

l’enèsim esforç per part de la població, la situació ha anat millorant a mesura que han passat els dies i hem 

acabat el mes millor del que el vam començar. Tot i això, una vegada més caldrà mantenir la guàrdia i seguir 

sent responsables amb l’objectiu d’allargar la tendència positiva durant el desembre. Aquesta vegada 

s’apropen dies clau, plens de celebracions i festes, inclosa la Festa Major i Nadal, per tant, haurem de no 

relaxar-nos i relacionar-nos amb la màxima seguretat amb les amistats i la família. No queda altra opció que 

tenir paciència i vetllar per nosaltres i per tota la gent que estimem. 
 

Per la seva banda, el comerç local sembla que remuntarà. 

L’activitat dels autònoms i les petites empreses del poble 

són les més perjudicades per totes les restriccions que 

acumulen en diferents períodes des del març, quan va 

esclatar la pandèmia aquí. Parteixen d’una situació 

sensible, però hi ha raons que inviten a l’optimisme: les 

diferents ajudes econòmiques que arriben per part de 

l’Administració, l’impuls generat per la campanya de 

promoció ideada per l’Ajuntament i la confiança per part 

de la mateixa població, que poc a poc pot surt amb més 

llibertat i compra els productes i contracta els serveis que 

necessita. 
 

 

Torres de Segre comença al novembre amb 133 

casos positius confirmats -i acumulats des de 

l’inici del recompte al març- i l’hem finalitzat amb 

165, per tant són 32 les persones contagiades 

durant aquestes últimes setmanes. El canvi de 

tendència ha estat evident, ja que en els últims 

mesos la xifra havia disminuït mes rere mes: a 

l’octubre eren 8, al setembre 15 i a l’agost 21. 

Aquesta vegada la dada més negativa que 

podem donar són les primeres víctimes mortals 

al nostre municipi per coronavirus: tres 

persones. 
 

Segons el registre del Departament de Salut, la xifra de 

persones sospitoses de contraure Covid-19 ha seguit pujant 

dels 468 inicials als 556 en l’últim dia de novembre: aquestes 

88 persones són una mica més que les 69 comptabilitzades 

a l’octubre. No obstant, la taxa local estandarditzada -

positius per cada 10.000 habitants- ha crescut gairebé 110 

punts i fins arribar als 758. La xifra segueix sent superior que 

el valor de la comarca del Segrià (593) però una altra vegada, 

per davall de municipis veïns com Aitona (1.188), Sudanell 

(1.051), Alcarràs (959), Sunyer (943) i Soses (849). 
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Pel que fa als actes locals, el novembre ha portat una aturada de l’activitat municipal també a causa de les 

últimes mesures que es van establir, amb especial afectació en l’esport i la cultura de la vila. Poca cosa s’ha 

pogut dur a terme, per això només podem destacar esdeveniments com l’acollida de l’exhibició itinerant 

‘Textures i lectures’ de Palmira Rius a la Sala d’Exposicions i l’acte a l’Ajuntament del Dia internacional per 

a l’eliminació de la violència contra les dones. Aquestes activitats s’han pogut dur a terme amb normalitat 

tenint en compte la normativa sanitària del moment, ara bé, una vegada més, un bon grapat d’actes 

previstos han quedat suspesos o ajornats, amb la intenció de poder-los recuperar, si s’escau, quan la 

situació sigui més positiva. 

 
  

NOU REPARTIMENT PÚBLIC DE MASCARETES I GELS HIDROALCOHÒLICS          
 

El divendres 27 i el dilluns 30 de novembre, en horari de matí i tarda, com ja és costum cada mes, s’ha 

realitzat un nou repartiment de mascaretes quirúrgiques i gels hidroalcohòlics per part de l’Ajuntament. 

Aquesta vegada, els lots de prevenció han arribat a 1.300 persones de Torres de Segre, la xifra més alta des 

que va iniciar-se la iniciativa.  

En aquesta ocasió també s’ha repetit l’entrega de mascaretes tant de talla i disseny adult com d’infantil per 

a les famílies de Torres de Segre. El Consistori 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 la Covid-19 torna a tenir més incidència negativa. 

Aquesta vegada, el repartiment ha coincidit amb l’entrega de les mascaretes corporatives que els veïns i 

les veïnes van encomanar junt amb les banderoles de Santa Bàrbara.  

També s’ha fet entrega dels vals gratuïts pel vermut, la iniciativa per part de l’Ajuntament de cara al 

diumenge 6 de desembre dins el programa d’una Festa Major condicionada pel virus. 

 
 

L’alcalde Joan Carles Miró i les regidores Pepita Ruestes i Mihaela Balcanu durant l’entrega de lots, mascaretes i vals pel vermut popular. 
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VI CONCURS DE DIBUIX PER A LA PORTADA DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR 
 

A les portes de la nostra estimada Festa Major de Santa Bàrbara, s’ha realitzat una nova edició del concurs 

de dibuix per a poder triar les tres il·lustracions que formen part del llibret de la Festa Major.  

Una vegada més, el concurs estava obert a tots els nens i nenes residents de Torres de Segre d'edats 

compreses entre els 3 i els 12 anys amb l'únic requisit que la temàtica del mateix fos sobre la celebració. 

Un cop acabat el termini per a presentar les obres, un jurat ha estat l'encarregat de decidir els guanyadors 

i guanyadores de les tres categories d'entre un bon nombre de propostes força creatives, la majoria d’elles 

amb un denominador comú: ‘el coronavirus’, que sense cap mena de dubte ha condicionat les nostres vides 

des de la seva aparició pels volts del mes de març i que ha estat també el responsable de l’anul·lació de 

molts dels actes propis del programa de la nostra festa per excel·lència.  

Després d’una sempre complicada deliberació, el 19 de novembre s’ha notificat, a través de les xarxes 

socials de l’Ajuntament, el veredicte final amb les nenes i el nen guanyador d’aquesta edició. Una publicació 

que també ha mostrat la resta de les obres participants, un total de 23 dibuixos presentats. 
 

 

Cal recordar que totes les propostes presentades al concurs, restaran emmarcades i es podran visitar, 

durant dos matins dels dies 4 i 5 de la Festa Major d’11:00 a 14:00 hores, a la Sala d’Exposicions.  

Aprofitem l’avinentesa per a felicitar les escollides i l’escollit, però, sobretot, a tots els i les artistes que 

han participat en aquesta 6a edició del concurs. Enhorabona! 
 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE REFORÇ AL CONSULTORI MÈDIC MUNICIPAL 
 

En els darrers mesos, l’evolució de la pandèmia ha fet incrementar els 

reforços als centres sanitaris que s’han vist afectats per les afectacions del 

virus sobre la població i l’increment de casos a consulta. 

Per aquest motiu, fa aproximadament un mes, la Gemma Montlleó i Ribes 

s’ha incorporat com a reforç al nostre consultori mèdic i s’encarregarà de 

fer analítiques, cures diverses, injectables..., entre altres tasques. Natural de 

Soses, també realitza la seva tasca al CAP d’Alcarràs dins el servei d’urgències 

de nit. La Gemma és el segon cop que ve al nostre centre de salut, 

anteriorment, hi va estar fent una substitució. 
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Categoria ‘B’ de 7 a 9 anys Categoria ‘C’ de 10 a 12 anys Categoria ‘A’ de 3 a 6 anys 
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LA TASCA DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL MES DE NOVEMBRE 
 

Al llarg d’aquest mes de novembre, el Grup de rescat ha dut a terme diverses actuacions: 
 

• A principis de mes, un gos de raça ‘podenc’ va rondar 

durant uns quants dies pel poble perquè no es deixava 

agafar, tot i que moltes persones van intentar-ho sense 

èxit. L’animal fugia cada vegada que es veia a prop 

d’algú. Vàrem tenir la sort que el podenc es va arraulir 

un matí al tancat de l’allotjament i una persona que 

passava va tancar la reixa i va facilitar alhora que dos 

membres de la brigada municipal poguessin atrapar-lo. 

Tot i que l’animal plantava cara i defugia, se’l va poder 

portar a les dependències municipals i, un cop allí, es 

va comprovar que no portava el xip identificador.  

Durant una setmana el Grup de rescat es va ocupar de 

l’animal al mateix temps que en feia difusió per trobar 

el seu propietari/ària o, en tot cas, una nova llar. Al 

veure que la recerca era infructuosa, passats uns dies, 

es va fer càrrec de l’animal la protectora de Seròs.   
 

 

• Al cap de pocs dies les membres del grup, després 

d’una trucada d’un veí del poble, van anar a rescatar 

una parella de mastins que estaven molt a prop de la 

carretera de la ‘recta dels plans’. Això comportava un 

greu perill d’accident tant pels animals com per als 

conductors que passaven per aquell indret. En aquest 

cas, la recerca del propietari va ser ràpida, una persona 

que va passar per la carretera quan el grup s’emportava 

als animals, els va reconèixer i va anar a avisar a la 

persona en qüestió. Al cap d’una estona i prèvia 

comprovació de les cartilles sanitàries dels animals, es 

van poder lliurar els gossos al seu propietari, un veí 

d’Albatàrrec que tenia als mastins en una torre 

d’Utxesa, prop del límit de terme amb Sarroca.  
 

• El dia 20 de novembre, un veí d’una propietat del 

‘Polvorí’, dins el terme de Torres de Segre, ha trucat a 

la policia municipal per tal d’informar que en els seus 

terrenys havia trobat sis cadells abandonats. Després 

de presentar-se al lloc i comprovar la situació, el grup 

de rescat s’ha posat en contacte amb la protectora de 

Seròs per saber si es podria trobar una nova llar pels 

animals. Durant els dies en què es buscava lloc 

d’acollida pels cadells, aquests han estat traslladats a 

les instal·lacions municipals on s’ha procedit a la seva 

desparasitació. Aquesta història ha tingut un final feliç, ja que en menys d’una setmana, els cadells han 

trobat persones responsables que se’n faran càrrec. 

La Sandra, de la protectora de Seròs, va venir a recollir el gos després 

de no poder trobar al seu propietari. 
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25-N, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
 

Aquest any 2020, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes polítiques 

opositores al règim del dictador dominicà Trujillo. És en el seu honor que s’establí aquesta data com a Dia 

internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.  

Amb motiu d’aquesta jornada de reivindicació, seguint la dinàmica d’anys anteriors, des del Consistori s’ha 

volgut realitzar un acte commemoratiu tot col·locant una pancarta reivindicativa en un dels balcons de 

l’Ajuntament i també s’ha fet el repartiment per a totes les cases del municipi d’unes plantilles amb forma 

de mà amb el color lila que s’atribueix a aquesta efemèride i que el nostre veïnat han penjat a la porta o 

façana de casa seva en motiu de rebuig envers la violència de gènere.  
 

 

 

Al mateix temps, als  baixos  de l’Ajuntament, la regidora de 

Sanitat i Polítiques d’Igualtat, Mihaela Balcanu Pralea ha 

llegit una part del manifest del Consell Comarcal seguit d’un 

acte simbòlic que ha consistit en l’encesa d’espelmes en 

memòria de les víctimes.  

En el que portem d’any el total de dones que han estat 

víctimes de violència de gènere a l’estat espanyol arriba ja 

a 41 deixant a 23 menors orfes. 

Les violències masclistes només 

es poden eliminar des de l’arrel, 

siguem tots còmplices per a fer 

d’aquest un món millor. 

 

PRIMERA COMPRA AGREGADA DE PLAQUES SOLARS  - TRANSFORMA ENERGIA - 
 

L’accés per inscriure’s al sistema de compra agregada de plaques 

fotovoltaiques d’autoconsum ja està actiu. Et pots inscriure al 

web: torresenergia.cat/transforma. 

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 973 792828 - en horari 

de 8:00 h a 15:30 hores – o bé contactar a través del correu 

electrònic info@torresenergia.cat. 
 

Totes les persones interessades en l’adquisició de la compra agregada, 

es podran inscriure fins al pròxim dia 10 de desembre. Aquest serà el 

darrer dia per acollir-se a la primera acció de compra agregada de 

plaques solars organitzada per la Comercialitzadora Torres Energia, SL. 

Regidors de l’Ajuntament i diferents veïns i veïnes participant en l’acte reivindicatiu 

amb les espelmes enceses en record a les víctimes de violència de gènere. 

Una pancarta de grans dimensions va romandre durant tot el 

dia en un dels balcons de l’Ajuntament. 

 

Línia d’atenció violència de gènere 

900 900 120    
900900120@gencat.cat / 016 

 

A través d’una mà de cartró, facilitada a cada casa, amb l’eslògan 

‘NO MÉS VIOLÈNCIA’, molts veïns i veïnes mostraren, 

simbòlicament, el seu suport a la iniciativa. 

http://www.torresenergia.cat/transforma
mailto:info@torresenergia.cat
mailto:900900120@gencat.cat
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Tenint en compte l’èxit i l’interès que es mostri, es realitzaran diferents obertures de compra conjunta de 

plaques fotovoltaiques durant l’any 2021. 

El fet de procedir a la compra agregada de plaques solars pretén apropar i facilitar la gestió als abonats de 

la companyia elèctrica local i oferir millores en les condicions contractuals dels nostres clients, així com 

facilitar assessorament integral pel que fa a la transició energètica. 
 

El projecte pretén: 
 

• Aconseguir que el màxim d’abonats participin en la transició energètica. 

• Impulsar la producció d’energia 100% verda i de km zero. 

• Assessorament personalitzat. 

• Preu competitiu de la instal·lació. 

• Facilitar tràmits administratius. 

• Gaudir de descomptes i bonificacions de taxes i impostos municipals. 

• Apostar per instal·ladors del territori. 

• Acompanyar al client en la producció d'energia i, en el cas que es generi excedent, 

compensar la producció. 

• Oferir un estudi personalitzat gratuït als interessats que ho sol·licitin sense compromís 

de contractació on es podrà conèixer l'estalvi final que suposa. 
 
 

 

 

 

REGISTRES DEL MES DE NOVEMBRE A LES PORTES DE L’ENTRADA A L’HIVERN 
 

Instal·lats en plena tardor, els dies de novembre ens han deixat varietat tèrmica amb estones de tot. El mes 

s’iniciava amb les boires com a element predominant i les primeres glaçades durant la nit. 

Les jornades al llarg dels trenta dies han estat variables amb tardes de temperatures càlides i sol contrastant 

amb registres més freds i precipitació abundant. Pel que fa als valors, la mitjana de temperatura màxima 

del mes s’ha fixat en els 15, 3 graus, uns cinc menys que el passat. La de temperatura mínima s’ha establert 

en els prop de 6,8 graus amb un descens de tres graus respecte a la de novembre. 

El fet rellevant de novembre ha estat la precipitació acumulada amb un total de 81,8 mm, superant amb 

escreix el còmput dels darrers mesos, tot destacant l’aigua acumulada durant els dies 4 i 7 fruit del pas actiu 

d’una ‘llevantada’. 
 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA NOVEMBRE 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 

01/11/20 24,0 °C 5,9 °C 0 mm 12/11/20 11,1 °C 8,6°C 0.1 mm 23/11/20 11,8 °C -0,7°C 0.2 mm 

02/11/20 24,8 °C 8,3°C 0 mm 13/11/20 14,2 °C 8,4°C 0.1 mm 24/11/20 10,1 °C 0,3°C 0.2 mm 

03/11/20 18,7 °C 10,5°C 4.5 mm 14/11/20 16,6 °C 7,2°C 0.1 mm 25/11/20 15,1 °C 4,0°C 0 mm 

04/11/20 10,5 °C 8,0°C 27.2 mm 15/11/20 17,7 °C 10,1°C 0.1 mm 26/11/20 16,0 °C 6,6°C 1.4 mm 

05/11/20 15,2 °C 8,5°C 3.9 mm 16/11/20 19,1 °C 9,6°C 0 mm 27/11/20 15,8 °C 10,7°C 2.3 mm 

06/11/20 18,9 °C 12,5°C 9.8 mm 17/11/20 16,6 °C 6,0°C 0 mm 28/11/20 12,7 °C 9,3°C 6.0 mm 

07/11/20 17,7 °C 11,5°C 24.3 mm 18/11/20 16,4 °C 5,1°C 0 mm 29/10/20 15,8 °C 5,8°C 0 mm 

08/11/20 14,8 °C 9,1°C 0.4 mm 19/11/20 15,4 °C 7,6°C 0.2 mm 30/10/20 7,6 °C 5,1°C 0.3 mm 

09/11/20 16,1 °C 7,1°C 0.2 mm 20/11/20 16,6 °C 5,7°C 0 mm     

10/11/20 15,2 °C 5,9°C 0.1 mm 21/11/20 12,5 °C 0,9°C 0 mm  
 11/11/20 9,9 °C 7,2°C 0.4 mm 22/11/20 12,2 °C -1,0°C 0 mm 

 

Temperatura màxima mitjana (mes): 15,3 °C         Temperatura mínima mitjana (mes): 6,79 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 81,8 mm 
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

 

 

“Una extensa població de cigonyes reunides al nostre riu, al costat del pont, tot esperant 

que s’alci l’espessa boira per no desorientar-se”. 

 

                       

Josep M. Prada 
 

Característiques de la fotografia 

F: 5 

EXPO: 1/1250 

ISO: 500 

FOCAL: 80 
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a definició de salut més clàssica i compartida és la de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) l’any 

1948: “l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o 

malalties”. Quan parlem de la ‘salut’ en termes genèrics sovint ens oblidem d’una part important 

d’aquesta definició: ‘del benestar psíquic i social’. Els humans som éssers socials. Necessitem estar en 

comunitat per viure, per treballar, per fer celebracions... Tot això, la Covid-19 s’ho ha emportat deixant 

alhora un ‘esgotament col·lectiu’ que estem vivint i patint, conseqüència del necessari compliment de les 

estrictes mesures sanitàries per contenir aquest maleït virus. 

Necessitem el contacte humà i sentir l’afecte de les persones que ens envolten i dels nostres familiars. Però 

aquesta antipàtica pandèmia ens obliga a escatimar petons i abraçades amb qui més ho necessita.  

El desembre i l’inici del gener a Torres de Segre són uns dels mesos més especials i il·lusionants de l’any pel 

seu contingut social, familiar i festiu, tot iniciant-se amb la nostra estimada Festa Major, enllaçant amb els 

actes diversos com els de la Marató i acabant amb les celebracions nadalenques, la nit de cap d’any i 

l’arribada dels Reis Mags. Aquest any, tota aquesta màgia queda aturada amb la incògnita de saber què 

podrem celebrar i com ho podrem fer. És per aquest motiu que hem volgut donar veu a diferents 

generacions del nostre veïnat de Torres per copsar la seva opinió al respecte i conèixer les seves sensacions. 
 

 

 

 
 

 
 

 

Com han sigut els dos primers mesos d’escola? Què segueix igual i 

què ha canviat respecte a anteriors cursos? 

“Els dos primers mesos d’escola han sigut diferents perquè hem de 

portar mascareta i en arribar a l’escola ens prenen la temperatura i 

cada dos per tres hem de desinfectar-nos les mans. 

Segueix igual el fet d’anar a l’escola, jugar amb els amics i amigues, 

aprendre coses de cada assignatura o coses com que ens hem de 

respectar els uns als altres... Ha canviat que no podem compartir les 

coses i si les compartim les hem de desinfectar. També el pati està 

dividit en tres parts, hem de mantenir la distància amb els altres cursos 

i fem anar una plataforma nova que es diu ‘Moodle’ perquè la 

senyoreta Tània es pugui comunicar amb nosaltres en cas que ens 

confinin tot posant tasques que podem veure i fer des de casa”. 
 

 

 

Creus que podràs celebrar com t’agradaria la Festa Major, el Nadal, el Cap d’Any i els Reis? 

“No, perquè amb el tema de la Covid no podrem fer res igual. La Festa Major crec que serà sense ‘caballitos’, 

ni inflables..., m’agradaria almenys poder veure alguna animació infantil encara que sigui assentats amb 

cadires i amb distància, un castell de focs que puguem veure des del balcó i alguna cosa més.  

El Nadal me l’imagino cagant el tronc a casa amb la meva germana i els meus pares i fent les menjades de 

Nadal sense els altres familiars. El cap d’any també l’haurem de celebrar a casa, segurament sense els amics. 

El dia que venen els Reis Mags, probablement, no els podrem anar a veure com arriben, ni seguir la rua fins 

a casa, però m’agradaria veure’ls passar pel meu carrer. Potser els haurem de veure a la tele o per 

videoconferència... Espero que, d’alguna manera, arribin els nostres regals!”. 

L 

 AINA SERRA I LLOBET  (8 anys)  
Guanyadora Concurs Dibuix 

Llibret Festa Major (portada) 
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Com han sigut els dos primers mesos d’escola? Què segueix igual i 

què ha canviat respecte a anteriors cursos? 

“Jo estic molt contenta de poder anar a l'escola amb els amics i 

amigues, tot i que enguany no és un curs normal, ja que hem de tenir 

en compte noves mesures.  

Ens prenen la temperatura en entrar, ens hem de posar gel 

hidroalcohòlic, hem de portar mascareta, ens hem de rentar les mans 

sovint, el pati està dividit en diferents espais i no ens podem barrejar 

amb companys d'altres cursos.  

Malgrat aquestes, la rutina del dia a dia no ha canviat massa, dins la 

classe hi ha certa normalitat. Però tots tenim una mica de por que no 

ens tornin a confinar”. 
 

 

 

 

Creus que podràs celebrar com t’agradaria la Festa Major, el Nadal, el Cap d’Any i els Reis? 

“Crec que no. M'agradaria que fossin unes festes com cada any, que poguéssim anar a tot arreu i que ens 

poguéssim trobar amb tota la família i els amics. Tot i això, tinc moltes ganes de celebrar-ho, en la mesura 

que es pugui, perquè són unes festes molt boniques.  

Espero que per la Festa Major es pugui fer alguna activitat, que a tots els nens i nens els arribi el tronc a 

casa seva i que els Reis Mags puguin arribar a Torres de Segre amb regals per tothom”.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Com han sigut els dos primers mesos d’escola? Què segueix igual i 

què ha canviat respecte a anteriors cursos? 
 

“L’Escola ha canviat molt del curs passat. Anem tots amb mascareta, 

grups bombolla, no podem fer futbol, hem de vigilar molt de posar-nos 

gel a les mans, etc.  

A més a més, la meva classe ja ha estat confinada i hem estat a casa 10 

dies fent classes online. 

Espero que ben aviat pugui ser tot com abans... m’agradava més!”. 
 

 

 

 

 

Creus que podràs celebrar com t’agradaria la Festa Major, el Nadal, 

el Cap d’Any i els Reis? 
 

“Jo crec que ho podrem celebrar, però d’una altra manera perquè no 

podrem ajuntar-nos tanta gent com fèiem fins ara per fer la Festa Major, 

igual que trobar-nos tota la família per Nadal.  

El que també m’entristeix és no poder anar al Parc de Nadal o a rebre els Reis Mags d’Orient, encara que 

ens portin els regals a casa”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

 JANA ARTIGUES I PRIM (6 anys)   

MARC DRUDES I ALCÁZAR (10 anys) 

(29 anys) 

3r Classificat Concurs Dibuix 

Llibret Festa Major (pàg. central) 

2a Classificada Concurs Dibuix 

Llibret Festa Major (contraportada) 
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Com han sigut els dos primers mesos d’institut? Què segueix igual 

i què ha canviat respecte a anteriors cursos? 

“Difícils... Ens hem hagut de tornar a adaptar a les rutines habituals 

després de 6 mesos de confinament treballant ‘online’ i manant deures 

un dia a la setmana, i ara... tornar a matinar, i nosaltres que hem 

d’agafar l’autocar encara ho fem una mica més.  

Els primers dies van ser una mica estranys, ja que anàvem a un lloc on 

no sabíem ni per on havíem d’entrar al no fer-se ‘portes obertes’. 

Segueix igual la manera de treballar i el que varia és que ara a l’Institut 

el treball és més ampli i extens. La diferència des que vam deixar 

l’Escola, és que ara hem d’anar sempre amb la mascareta i mantenir 

unes distàncies entre els companys i companyes que ens impedeix 

tenir una relació més estreta de la que tindríem si tot això no hi fos”. 
 

 

 

Creus que podràs celebrar com t’agradaria la Festa Major, el Nadal, el Cap d’Any i els Reis? 
 

“No, que va... perquè amb el toc de queda que hi ha els caps de setmana i festius, ens impedirà gaudir de 

les festes com estàvem acostumats, el no poder reunir-nos més de 6 persones també voldrà dir que no 

serem les que sempre estàvem acostumats a celebrar aquestes festes... I encara que tot això  faci que la 

festa no sigui en sí la mateixa, mirarem de celebrar-les de la mateixa manera”. 
 

 

 

 
 

 

 

Com han sigut els dos primers mesos d’institut? Què segueix igual 

i què ha canviat respecte a anteriors cursos? 

“Els dos primers mesos d’institut han estat millor del que m’esperava. 

La rutina ha set diferent però dins del que hi cap hem pogut aguantar 

bé sense perdre tan temps dels estudis i seguir amb la nova normalitat. 

L’autobús és diferent perquè ens seiem per cursos. Les classes són 

presencials tot i que mantenim les distancies entre taula i taula. Aquest 

any utilitzem més que mai la tauleta digital per evitar passar-nos fulls 

de paper, etc. Al pati sortim tots a la vegada com sempre però cada 

curs té el seu racó”. 
 
 

 

Creus que podràs celebrar com t’agradaria la Festa Major, el Nadal, 

el Cap d’Any i els Reis? 
 

“No, crec que no. Tot és molt diferent del que estem acostumats.  M’agradaria poder ajuntar-me amb els 

amics i anar junts al ball i a les firetes com fèiem cada Festa Major. El cap d’any també el veig molt complicat, 

ja que som més de sis i el toc de queda és a les 10 i no ho podrem celebrar. Els Nadal amb la família ja és 

impossible perquè tots tenim familiars de risc i és molt perillós per la Covid. Els Reis Mags, en canvi, sí 

perquè són màgics i segur que vénen d’una manera o altra amb molts regals per tots i molta il·lusió”. 

 

NEREA TORRENTÓ I ROCA  (13 anys)   

ROC PRIM I COMPANYS  (12 anys)   

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

Estudiant 1r ESO  

INS Alcarràs 

Estudiant 2n ESO  

INS Alcarràs 
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Com viuràs la Festa Major i les festes nadalenques? Què serà com 

sempre i que canviarà? “Enguany la Festa Major serà avorrida i 

diferent dels altres anys. Fa molts dies que estem tancats i el jovent 

esperàvem gaudir d’una bona Festa Major, de les millors festes que 

tenim al poble. Aquest any, ni podrem sortir de nit ni agrupar-nos moltes 

persones. Tampoc podran venir els amics dels pobles del voltant, no 

celebrarem dinars perquè la família tampoc podrà reunir-se... Semblarà 

que no sigui ni Festa Major. Almenys  podrem anar a veure els focs 

artificials i quedar amb la gent com si fos cap de setmana. 

Nadal serà igual, no es podrà gaudir al 100%. A la família hi ha persones 

grans i de risc i tenim por que pugui haver algun contagi. Espero que la 

situació millori del tot i que l’any que ve puguem celebrar-ho tot com cal”. 
 

Imaginaves què la situació canviaria tant en un any? Com imagines el retrobament amb tota la família? 

“La veritat és que no m’esperava haver de viure una pandèmia i que aquesta situació durés tant de temps. 

Com a jove veig que ens estem perdent moltes coses i ens està afectant a nivell econòmic i social. Tampoc 

imaginava haver d’estudiar a distància i les dificultats que suposa adaptar-se a aquest nou sistema. Tinc 

moltes ganes que arribi el cap de setmana per quedar amb la meva colla, però no sempre és possible. El 

retrobament amb la família el viuré amb molta alegria i il·lusió, ja que hi ha tiets i cosins que fa mesos que 

no veig. A casa sempre estem a punt per retrobar-nos, però ara per ara ens hem de felicitar per videotrucada 

i no és viu de la mateixa manera”. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com viuràs la Festa Major i les festes nadalenques? Què serà com 

sempre i que canviarà? “Aquest any està sent d'allò més estrany i 

inusual, així que les festes també ho seran. Per la Festa Major, tot i que 

no tindrà res a veure amb la resta d'anys, desitjo poder fer quelcom que 

em faci sentir que són uns dies especials. M'agrada el caliu que es crea al 

poble i al pavelló, tot i que aquest any no podrà ser així, esperem poder 

trobar espais d'unió i alegria en aquest any tan fosc.  

De la mateixa manera es viuran les festes de Nadal. A casa nostra som 

molt familiars, ens agrada reunir-nos i celebrar tots aquells dies festius. 

Malgrat això, aquest any haurem de trobar alternatives, tot i que la 

padrina és jove, no deixa de ser col·lectiu de risc”. 
 

Imaginaves què la situació canviaria tant en un any? Com imagines el retrobament amb tota la família? 

“Encara recordo la rua de carnaval, quan la Covid-19 no tenia res a veure amb nosaltres. Dies després, ja 

ens trobàvem en un autèntic film de ficció. Per a res hauria imaginat que aquest virus arribaria a conviure 

amb nosaltres durant tant temps, i encara ens queda! El retrobament familiar, quan tot això acabi, serà 

molt especial, ja que desitjo amb totes les forces petonejar als meus cosins petits i abraçar ben fort a la 

padrina sense cap mena de por al contagi”. 

ALBERT MESALLES I RODRÍGUEZ (17 anys)  

MIREIA LOZANO I PÉREZ  (25 anys)  

(43 anys) 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

Estudiant  

Escola Agrària Alfarràs 

 

Educadora social 
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Com viuràs la Festa Major i les festes nadalenques? Què serà com 

sempre i que canviarà? 
 

“Des de ben petita sempre he esperat amb ganes i il·lusió la Festa 

Major de Torres de Segre així com les festes nadalenques per tal de 

passar una bona estona amb la família i els amics.  

Sóc mare de dues nenes petites, l’Ona que té 7 anys i l’Arlet que acaba 

de fer els 3, i sempre he intentat transmetre la mateixa alegria i emoció 

en què he viscut aquestes festes.  

Però a causa dels temps que ens toca  viure ens hem d’adaptar a la nova 

situació i intentar dur-ho de la millor manera possible.  

Per tant, aquest any, en el cas que es pugui realitzar algun acte, tot i 

tenir dubtes, incerteses i ‘por’ de ben segur que hi assistirem i així en 

podrem gaudir, ja que el consistori aplicarà el protocol i les mesures 

higienico-sanitàries recomanades. En cas que no se’n faci cap, ho celebrarem a casa i així seguir les tradicions 

i fer honor a la nostra Patrona «la més guapa». 

En canvi, les festes nadalenques es presenten d’una forma més trista perquè sempre ho hem celebrat amb 

tota la família.  

Crec que aquesta situació ens servirà per reflexionar i valorar més a la gent que estimem i a no tenir tant en 

compte el consumisme que ens generen aquestes dates.  

Aquest any les gaudirem amb el meu marit i les nostres filles. Veient com està la situació ens adaptarem, 

intentarem seguir els costums i viure el Nadal de la millor manera possible. La prioritat és fer protagonistes 

als més petits  i no trencar amb la seva alegria i il·lusió que comporten aquestes dates tan assenyalades”. 
 

 

 

 

 

 

Imaginaves que la situació canviaria tant en un any? Com imagines el retrobament amb tota la família? 
 
 

“Aquest 2020 està essent molt atípic i, de ben segur, que no ens ho haguéssim imaginat mai. En un principi 

tots comptàvem que seria poc temps i que de seguida podríem tornar a la normalitat, però bé, com ja sabeu 

tots i totes així no està sent.  

Per una part, em neguiteja molt, com a mare i com a ciutadana el fet de no saber què passarà i fins quan 

estarem així. Amb el meu marit i les nostres filles hem intentat portar la vida amb la màxima normalitat 

possible que ens ha estat permesa, per tal de no crear confusió i por a les nostres filles. 

Fa molt temps que no ens reunim amb la família, que la tenim en diferents llocs de les comarques de Lleida, 

això implica que ens hem hagut d’adaptar als nous canvis i utilitzar nous dispositius, com serien les 

videotrucades.  

Ara per ara, es fa difícil poder pensar quan arribarà el dia que ens puguem retrobar tots junts i poder gaudir 

d’una bona estona amb família. Tant de bo, pugui ser al més aviat possible i que el 2021 ens pugui reunir a 

totes les famílies. Tot anirà bé!” 
 

 

 
 
 
 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

ÀURIA SAMARRA I CASES  (35 anys)   
Tècnica  

d’Educació Infantil 
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Com viuràs la Festa Major i les festes nadalenques? Què serà com 

sempre i que canviarà?  

 “Aquest any la Festa Major i les festes nadalenques, seran diferents i 

una mica estranyes.  

Sempre esperem amb moltes ganes que arribi la Festa Major, amb tot 

el que comporta: actes, ball, concerts, festa ‘Wonder’, els inflables i les 

firetes pels nens i nenes on s’ho passen d’allò més bé... Aquest any, 

segurament, no podrem gaudir de totes aquestes coses. Crec que serà 

una celebració més per estar per casa amb la família. 

Pel que fa a les festes de Nadal, tal com va tot el tema de la pandèmia... 

també seran ben diferents. No ens podrem ajuntar com sempre tota la 

família i gaudir-les amb totes les persones que estimem”. 
 

 

 

Imaginaves que la situació canviaria tant en un any? Com imagines el retrobament amb tota la família? 

“Crec que al principi de tot aquest tema, pels volts del mes de març, ningú es podia arribar a imaginar que 

acabaria d’aquesta manera. A mesura que anaven passant els dies i els mesos, ja es començava a intuir que 

la cosa seria greu i que aniria per llarg. 

Jo personalment, tinc moltes ganes de poder retrobar-me amb tota la família. Nosaltres tenim familiars que 

viuen fora i, en el meu cas, fa molt de temps que no els veig. Sí que durant aquest temps hem anat fent 

videotrucades conjuntes, però... no és el mateix. Quan ens permetin retrobar-nos amb tothom, la festa serà 

ben grossa perquè tenim pendents celebracions que no hem pogut fer com ara aniversaris i dates 

assenyalades que era costum trobar-nos i que aquest any no ha estat possible”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com viuràs la Festa Major i les festes nadalenques? Què serà com 

sempre i que canviarà? 

“Aquest any la Festa Major, malauradament, serà diferent amb tot això 

de la Covid-19, però el més important, és que es pugui fer alguna cosa 

per no perdre la nostra gran Festa Major. 

Pel que fa a les festes de Nadal, també serà un problema, sobretot, 

reunir-nos amb la família i ho haurem de celebrar amb el nucli familiar”. 
 

 

 

Imaginaves que la situació canviaria tant en un any? Com imagines 

el retrobament amb tota la família? 
 

“Crec que ningú s’esperava que tot canviés tant en un any, ha estat un 

fet inesperat per a tothom i no ens ha quedat altre remei que adaptar-

nos a la situació, que esperem que millori i s’acabi prompte. 

Aquest any, a les festes de nadalenques (Nada, Sant Esteve, Reis...) no ens reunirem amb la família, al viure 

en nuclis familiars diferents. No ens volem arriscar i més essent un col·lectiu de risc”. 

XAVIER ESCOLÀ I FLORENSA  (36 anys)  

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

TERESA RAMONA ANDREU I RIBES (71 anys)  

Administrador de 

comunitats 

 

Jubilada 
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Com viuràs la Festa Major i les festes nadalenques? Què serà com 

sempre i que canviarà? 

“Per començar el tema de la Covid-19, fa que no pensem ni actuem igual 

que les darreres festes i crec que tots en som conscients que aquest 

problema ens fa sentir canviats. Hem passat aquest any pràcticament 

anul·lat i parant tota mena de convivència i no crec que pel fet que 

arribin aquestes festes es pugui canviar. 

El fet de portar la careta fa que et sentis lligat, i aquest fet fa que ja tot 

el panorama sigui diferent. Realment ens ha canviat tot, la forma de 

pensar, la convivència familiar, la de relació amb el poble i, fins i tot, la 

manera de passejar-te per la vila”. 
 

Imaginaves que la situació canviaria tant en un any? Com imagines 

el retrobament amb tota la família? 

“Precisament, vaig prendre consciència d'aquest canvi el dia 12 de març quan tota la Junta dels Jubilats 

vàrem haver de tancar la Llar i, en aquells moments, a tots ens va donar a pensar doncs érem conscients que 

tancàvem per molt de temps. Penso que l'acord de fer el tancament total ha estat una de les 

accions més assentades que es va fer en aquell moment, doncs ens varen comunicar que la gent 

gran érem els que teníem més situació de risc i així és. 

El tema de les festes nadalenques i Reis..., per a mi sempre han estat festes més aviat tristes. D’acord que 

tenim a la mainada que gaudeix amb el Tronc de Nadal i amb els Reis Mags i fa soroll i té alegria que et 

transporten; però també són aquestes festes que en reunir la família, t'adones que sempre n’hi ha algun 

que ja no hi serà i això et fa posar els peus a terra i pensar. 

I sí que canviaran molt aquestes festes, no crec que ni aquest any ni el que vindrà tindran res a veure amb 

les passades, esperem que el 2022 ens en sortim perquè realment la vida no para i l'esperança tampoc”. 

 
 

stem a punt d’entrar en dates festives. Per alguns la millor època de l’any, per altres la més trista, tot 

dependrà de les nostres circumstàncies i realitat personal. 

La pandèmia ha sacsejat el món i la nostra Festa Major i el Nadal no se n’escapen; de ben segur que no 

podran ser com sempre. Tindrem de convidat el virus i hi haurem de conviure, no queda altre remei. 

La Festa Major d’enguany presenta un programa totalment condicionat pel coronavirus i les mesures establertes 

pel Procicat. No obstant, la podrem celebrar i ho haurem de fer gaudint-la distintament, però amb tots els honors, 

tal com es mereix. 

Falta menys d'un mes per Nadal, però ja s'escampa la incertesa. Potser l’haurem de celebrar de caire més familiar 

i reduït però hem de procurar de fer-ho amb la mateixa il·lusió, talment com la cavalcada de Reis que sembla 

que no es podrà fer amb el format tradicional. No obstant, Ses Majestats d’Orient han confirmat que vindran i 

que hi seran, amb la màgia que els caracteritza, però d’una manera diferent. 

Ens esperen dies de mostrar plegats seny i responsabilitat. Al final, el virus continua present a la comunitat. No 

se'n va de vacances. Ens tocarà viure d'una altra manera tot pensant que vindran temps millors.  

E 

La veu dels nostres veïn i veïnes 
 

MIQUEL DRUDES I TORRENTÓ (71 anys)   
President  

Llar de Jubilats Sant Guardià 

Joan Companys Cabau 
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 FOMENTEM EL CONSUM DE PROXIMITAT IMPULSANT ELS COMERÇOS I SERVEIS LOCALS  
 

Un dels sectors que més pateix les conseqüències negatives de la pandèmia és l’activitat comercial local, 

per això, l’Ajuntament de Torres de Segre ha impulsat la reactivació de l’antiga associació de comerciants 

de la vila i ha engegat una campanya de promoció dels negocis i serveis locals amb l’objectiu de seguir 

estimulant el consum local, especialment de cara a la campanya de Nadal. 
  

La voluntat del Consistori és ajudar al fet que tant les persones autònomes com les petites empreses de 

Torres de Segre puguin refer-se el més aviat possible de les dificultats econòmiques derivades de la Covid-

19, i precisament, aquesta iniciativa pretén posar en relleu la importància que té el comerç de proximitat 

en temps de confinament i pandèmia. 

Primerament, l’Ajuntament va identificar a tothom qui tingués una activitat comercial al poble i després, va 

animar-los a formar part de la campanya promocional.  

Avui dia, vora quaranta comerços i serveis de Torres de Segre ja s’hi han adherit, perquè consideren que 

conjuntament podran seguir potenciant amb més força i efectivitat les vendes. 

A través d’una figura professional amb experiència en dinamització d’aquest tipus d’iniciatives, s’ha 

dissenyat l’estratègia promocional que arribarà a tota la població a través de les xarxes socials.  
 

La campanya consta de diferents aspectes acordats pels comerços i serveis participants:  

 La renovació del logotip de l’associació Torres Servei Comerç. 

 La determinació de “Junts i juntes activem el poble” com a nou eslògan. 

 La creació de perfils socials a Facebook i Instagram per a donar a conèixer la mateixa entitat i tots 

els anuncis. 

 

          

       

Tenint en compte la campanya nadalenca, primerament s’estan presentant, en format de fitxa, les botigues 

i empreses participants i la seva informació general.  

A partir d’aquí, el següent pas serà publicar anuncis amb les novetats, els descomptes i les promocions 

que considerin.  

A més, al desembre es crearà a través de les xarxes socials un concurs obert a tothom. La intenció és que 

aquesta iniciativa finalitzi per Setmana Santa de l’any que ve, període en què també es crearà una campanya 

específica per a promoure el consum local.  

L’objectiu de tot plegat és augmentar les vendes locals i potenciar la interacció entre el teixit comercial i el 

veïnat de Torres de Segre.  
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Antic logotip Nou logotip Logotip per a xarxes socials 
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“Estic molt content de veure com els autònoms i les petites 

empreses del nostre poble han resistit les enormes dificultats 

que ha desencadenat la pandèmia. Han posat tot el seu esforç 

per a seguir amb la seva activitat i, tot i que 

desafortunadament hem de lamentar algun tancament, ara 

han tornat amb molta força per fer valdre el consum de 

proximitat de la mà d’aquesta campanya promocional.  

Donem-los un cop de mà i sempre que es pugui, apostem pel 

comerç de casa nostra!” 
Joan Carles Miró Puigvecino 

Alcalde de Torres de Segre 

  
 

 

 

 

 

 

La Núria Sarrablo és l’encarregada de gestionar l’esmentada campanya i, al llarga d’aquests dies, ha 

fotografiat als propietaris dels negocis i serveis de Torres de Segre participants. 

 

El resultat final és una fitxa amb el nom i la informació general que s’ha compartit a través de les xarxes 

socials. 
 

 

 

 

 

Voleu estar al dia de tots els anuncis i totes les novetats de l’associació? Seguiu-la a Facebook i Instagram! 
 

                                   Torres Comerç i Serveis            @torrescomercserveis 

 

Torres Art Moble Assegurances Ricart Prim 
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APLICACIÓ DE NOUS DESCOMPTES AL PREU DE L’ENERGIA ELÈCTRICA 
  

El passat dia 18 de novembre es va aprovar per 

unanimitat dels membres del Consell d’administració 

de la Comercialitzadora Torres Energia aplicar un nou 

descompte del 25% de l’import de 

l’energia consumida a la factura corresponent al mes 

de Novembre i Desembre. Un acord que es renova de 

nou en moments econòmicament complicats. 

A causa de la pandèmia provocada per la Covid-19, la comercialitzadora Torres Energia, SL ha adoptat un 

seguit de mesures per tal d’ajudar als abonats i per altra banda actuar per dinamitar l’activitat comercial: 

 Agilitzar el pagament als nostres proveïdors per tal d’aplicar liquiditat a les empreses. 

 Realitzar reduccions de potència automàtiques durant el període d’alarma, per tal de reduir els costos 

fixos de la factura a les indústries del municipi que no estaven en funcionament o que tenien limitada 

la seva activitat comercial. 

 Establir descomptes del 25% de l’energia des del març fins a l’agost. 

 Impulsar ajudes i programes per fraccionar el pagament de les factures del subministrament elèctric. 

 Aplicar de nou un 25% de descompte a l’energia consumida al mes de novembre i desembre.  
 

 

 

Les mesures adoptades han suposat un important estalvi en el consum elèctric als abonats. S’estima que 

durant l’any 2020 s’haurà realitzat un estalvi per cada habitatge d’uns 145 euros de mitjana. Es tracta 

d’una previsió mitjana, entenent que en alguns casos l’estalvi serà inferior i en altres casos serà superior, 

tenint en compte el consum de kw de cada habitatge. 

Pel que fa al sector industrial i comerç, l’estalvi general durant l’any 2020 per la reducció del terme de 

potència estarà proper als 17.000 euros. 

 

INCORPORACIÓ D’UN APARELL D’ECOGRAFIA AL CONSULTORI MÈDIC I ÈXIT DE VACUNACIÓ 
 

El Consultori Mèdic del nostre municipi disposa, des del 

passat mes de novembre, d’un aparell d’ecografia que 

permet realitzar diferents tipus de proves abdominals, 

renals, de tiroides i de pròstata, entre altres. 

Les ecografies es realitzaran els dimarts i els dijous a 

través de cita prèvia i seran els mateixos professionals 

del centre de salut local, el doctor Sergi Gòdia i la 

doctora Marín, els que elaboraran l’informe de la prova. 

Aquest nou aparell, que permet un nou tipus de 

consulta, és una dotació del Departament de Salut a 

Torres de Segre que a partir d’ara oferirà aquest servei 

als pacients que ho requereixin, sense la necessitat de 

desplaçar-se fora de la nostra vila. 

Per una altra banda, també cal ressaltar l’èxit de participació en la campanya de vacunació de la grip 

d’aquesta tardor amb unes 300 persones del poble, aproximadament, que s’han apropat al centre per 

posar-se-la, principalment gent gran i grups de risc. 
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El nou aparell del Consultori ja està operatiu i ha realitzat les 

primeres proves als pacients que s’havien de fer una ecografia. 
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CREACIÓ D’UN SENDER PER A VIANANTS I BICICLETES A UTXESA 
 

Durant les últimes setmanes s’estan finalitzant les obres de tres actuacions a la Reserva Natural de Fauna 

Salvatge i Zona Humida d’Utxesa: la creació d’un nou sender interpretatiu exclusiu per a vianants i 

ciclistes, la construcció d’un observatori de flora i fauna i l’habilitació de dos aparcaments per a vehicles. 

Aquestes novetats s’ubicaran en paral·lel del tram de carretera que circula entre les preses de les valls 

d’Utxesa i de la ‘Valleta’. 

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament va dissenyar un projecte amb l’objectiu de minimitzar 

l’alteració de l’ecosistema mentre les visites gaudeixen de l’entorn natural, a través de l’ordenació de la 

circulació dins de la Reserva i de la localització de zones d’acollida properes als espais més visitats.  

La iniciativa va presentar-se al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i finalment es va atorgar 

una subvenció de gairebé 40.000 euros provinents del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 

(FEADER). Aquesta quantitat econòmica es destinarà a pagar el 90% del cost total del projecte i 

l’Ajuntament només haurà d’aportar el 10% restant. En uns dies l’espai quedarà enllestit i ben aviat podrem 

gaudir de la renovació d’aquesta zona del terme de Torres de Segre.  

 
 

 

 

 

REPARACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER LA CREU I NETEJA DELS EMBORNALS 
 

Aquest mes, la brigada municipal ha arreglat els punts 

més malmesos de la vorera del carrer La Creu, on hi havia 

importants desnivells amb el perill que això comporta 

pels vianants.  

Aquest tipus d’actuacions s’afegeixen a les que ja es 

venen fent durant l’any en diferents indrets del poble on 

els passos i les voreres estan més deteriorades amb el 

propòsit de fer-les més accessibles i segures. 
 

Una altra actuació efectuada aquests dies ha estat la neteja i 

manteniment dels embornals que es trobaven en més mal estat de la vila.  

Els embornals són les obertures (forats o canals) situats als laterals o part 

central dels carrers i espais diversos per facilitar l’evacuació ràpida de 

l’aigua de la pluja i evitar que aquesta s’acumuli sobre el ferm i suposi cert 

perill en la circulació dels vehicles. 

Aquesta acció resulta prou important i és necessari revisar-los 

regularment per evitar mals majors. En els pròxims mesos es preveu 

revisar la resta d’aquestes obertures de desguàs tot reparant, si és 

necessari, la seva fixació sobre el terra. 

El sender voreja, en la seva gran majoria, les aigües de l’embassament i oferirà als visitants un recorregut fins ara inexistent 
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REPARACIÓ DEL MUR DEL CARRER DEL MOLÍ 
 

Seguint amb l’actuació de millora iniciada fa uns dies en aquest indret del municipi, la brigada municipal ha 

arreglat i condicionat el mur del carrer Molí a l’alçada de l’encreuament amb el carrer Pompeu Fabra. 

Concretament s’han retirat les pedres de grans dimensions que formen el mur i després de netejar-les amb 

aigua a pressió, les han tornat a col·locar aquest cop anivellades i a la distància reglamentària per evitar que 

qualsevol persona pugui passar entre elles i garantir així la màxima seguretat. 

L’esmentada obra no ha finalitzat i en els propers dies es procedirà a col·locar una barana de ferro per 

completar l’acció de seguretat del mur que s’especificarà en la propera edició del present butlletí. 

 
 

DONACIÓ DE SIS CAVALLS DE LA CAMARGA PER DESTINAR-LOS A L’EQUINOTERÀPIA 
 

El nombre de cavalls de la Camarga que tenim al nostre municipi s’havia 

incrementat fins arribar a un total de 14 i l’espai se’ls havia quedat petit 

produint lluites entre els mascles per la disputa del territori i, com a 

conseqüència, es ferien i s’escapaven. 

Seguint les indicacions dels veterinaris i donat que la prioritat per part del 

Consistori sempre ha estat el benestar dels animals sense posar en perill 

la seguretat del veïnat i dels mateixos cavalls, el passat 6 d’octubre 

l’Ajuntament de Torres de Segre va fer la donació de sis poltres al Centre 

Hípic Rodonyà de Tarragona, propietat del senyor Ramon Figueras, per a 

ser destinats per equinoteràpia, una teràpia alternativa que pretén 

ajudar en el desenvolupament cognitiu, físic, emocional i social de 

persones que pateixen alguna discapacitat física, intel·lectual o sensorial, que presenten algun trastorn de 

conducta o alguna problemàtica social, mitjançant el cavall. El centre hípic imparteix classes d’equitació, 

rutes i experiències a cavall i pupil·latge. Allí se’ls oferirà les condicions i les cures adequades. 

 

INCORPORACIÓ DE NOUS CONTENIDORS A DIFERENTS ILLES DEL MUNICIPI 
 

Nous contenidors han entrat en funcionament aquest passat mes a Torres 

de Segre. L’Ajuntament els va sol·licitar al Consell Comarcal del Segrià fa 

uns mesos i, finalment, han arribat per ampliar la capacitat de reciclatge: 
  

✓ La zona dels Esmais d’Utxesa ha inaugurat una illa completa. 
 

✓ Els contenidors grans s’han incorporat a les illes de la plaça dels Països 

Catalans (envasos i paper i cartró), del carrer Onze de Setembre 

(paper i cartró) i del carrer Barri Nou (envasos). 
 

La manipulació dels blocs de pedra que conformaven l’antic mur s’ha hagut d’efectuar amb la màquina elevadora a causa de les seves grans 

dimensions. La posterior col·locació s’ha dut a terme entrellaçant-se sobre una base reformada i a una distància entre pedres menor per seguretat. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Creixement_personal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Socialitzaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Discapacitat_f%C3%ADsica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Discapacitat_intel%C2%B7lectual
https://ca.wikipedia.org/wiki/Trastorn_de_conducta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Trastorn_de_conducta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cavall
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DEDICACIÓ D’UN CARRER AL FRANCESC CHARLES I DOMÈNECH  

EN HOMENATGE A LA SEVA TRAJECTÒRIA 
 

A causa d’una llarga trajectòria vinculada al seu 

poble natal i al seu esforç constant per expandir 

la cultura, aquest any 2020, quan fa tot just un 

any de la seva defunció, l’Ajuntament de Torres 

de Segre ha cregut oportú de dedicar-li un carrer 

a Francesc Charles i Domènech, una persona 

entregada a la vida del nostre municipi durant 

bona part de la seva vida. 

Concretament el dia 8 de desembre, darrer dia 

de Festa Major, la travessera del carrer Pau 

Casals tot pujant a mà dreta, actualment ‘Carrer C’ i tot just abans d’arribar a casa seva, portarà el seu nom 

com a reconeixement a la seva figura i labor múltiple en pro de Torres de Segre.  

Una dedicació, des de diferents àmbits, d’aquest il·lustre i polifacètic torressenc que detallem a continuació: 
 

 
 
 

Francesc Charles i Domènech    (Torres de Segre, 28/02/1926 – id., 09/09/2019)  
 

Fill d’Antoni Charles i Paris (Alcarràs) i Teresa Domènech i Vallés (Torres de 

Segre). Van ser un total de 6 germans: Josep, Francesc, Sebastià, Lídia, 

Montserrat i Santiago. 

Es casà amb Antònia Vilalta i Escolà amb qui tingué en Marc i la Lídia. 

Morí als 93 anys d’edat. 

 

 
 

El músic 
 

El Paquito, tal com el coneixíem, no va poder anar a l’escola, 

però va tenir la sort de tenir un mestre que s’anomenava 

‘Napoleón’ i que quan tenia 8 anys li va ensenyar música, a 

llegir, escriure i a tocar algun instrument. Com és natural en 

aquell temps va aprendre en castellà, però ell per la seva 

banda es va espavilar a traduir-ho tot amb un diccionari català 

a la vora. Sempre va ser un home autodidacte. Una llarga 

malaltia i la Guerra Civil el va retirar dels estudis. 

Passada la guerra, quan ja tenia 16 anys, va tornar a estudiar 

música, guitarra i bandúrria, més concretament, a l’escola que 

el Miquel del Misto tenia a Torres. Amb uns quants amics 

formaren el grup ‘Los Criollos’. 

Durant el servei militar, que va fer a Barcelona, va aprendre a tocar el trombó de vares i va conèixer a 

l’Antoni Vilàs, mestre, director i compositor de la famosa orquestra ‘Gloris King’. Aquest darrer li presentà 

al mestre Marià Alvinyana, trombó i violí, i aquest li va donar lliçons i el convertí en músic professional. 

Aquestes lliçons foren essencials per a la formació musical de l’aleshores jove i entusiasta Francesc. 

  

Amb el violí, un dels set instruments que s’havia tocar, a 

més de la seva vessant com a cantant. 
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Uns anys més tard, va tenir l’oportunitat d’anar-se’n a 

Sabadell i allí va formar part d’una orquestra de 12 

músics, la ‘Club Bahia’. Allà va aprendre violí a 

requeriment d’aquesta l’orquestra. En anys posteriors, va 

formar part dels diferents grups o orquestres locals que 

es formaren a Torres: ‘Els Nois del Segre’, ‘Harlem Club’ i 

‘Las Vegas’. (Més informació a revista ‘El Pregoner de Torres’ núm. 57). 

Com a músic era un privilegiat, perquè sabia tocar 

diferents instruments d’entre ells: el violí, el trombó, la 

guitarra, la guitarra espanyola, el contrabaix, el trombó de 

vares, la bandúrria i, a més a més, feia de cantant. 
 

                                                 Director de La Coral La Lira 
 

Quan va tornar de la mili, l’any 1953, va reorganitzar la Coral ‘La Lira’ de Torres de Segre, com un ‘Cor 

Clavé’ (masculí), però al cap de poc temps el transformaren en sis veus mixtes. Va portar la Coral durant 

tres anys i el 1956 va dirigir les Caramelles, on després de cantar un vals i una sardana, es cantava un popurri 

compost per ell mateix. 

Al maig de l’any 1960 tornà de Sabadell cap a Torres i se li va oferir la direcció de la Coral. Sense pensar-

s’ho dues vegades es feia càrrec com a director de la Coral ‘La Lira’. Vingueren uns anys molt profitosos, 

l’agrupació coral del poble va prendre part de tots els Aplecs de Corals que es feien a la província i altres de 

fora d’ella, des de Flix fins a Andorra, passant per l’Aplec de Corals que es va celebrar a Torres de Segre 

l’any 1971. 

En aquell temps, sota la seva direcció, la Coral era molt completa i es va atrevir, fins i tot, a cantar el Mesies 

de Hendel, la cantata núm. 152 de J. S. Bach i altres cançons de Mendelson, Beethoben, entre altres. 

En Francesc també va harmonitzar una sardana de Vicent Bou, per títol ‘Torroella Vila Bella’, molt 

acollidora i aplaudida. Així va començar a compondre cançons per a la Coral. La primera cançó tenia per 

títol ‘Tot és bella melodia’, era el febrer de 1982. Varen seguir amb ‘Al meu hort hi ha un roser’ i ‘Canta de 

nit el rossinyol’ com a cançons populars, i com havaneres: ‘Una bella nineta’, ‘Una barca i una xarxa’, ‘la 

cançó del vell pescador’, ‘la taberna del port’... També escrigué nadales com: ‘Campanes de joia’, ‘Jo vetllo 

el teu son’, ‘Per tu canto’... i la sardana ‘Un jorn d’estiu’. 

Va deixar la direcció de la Coral, per ser intervingut d’una petita operació, fins que l’any 1985 li tornaren a 

oferir i va acceptar. Això sí, en Francesc ja va demanar que busquessin un director per substituir-lo perquè 

ell ja es començava a sentir gran. Alternant amb altres direccions, va dirigir en determinats assajos i concerts 

fins aproximadament l’any 1991. Encara que l’any 1997 va dirigir el seu darrer concert.  

 

El Francesc, segon per l’esquerra, amb els companys del 

conjunt torressenc a la porxada de l’Ajuntament. 

Dues imatges que il·lustren, amb el pas del temps, la tasca i dedicació d’en Francesc Charles, dirigint durant més de 30 anys els membres de la 

Coral, en diferents espais de la vila (Cor masculí Ajuntament i Coral mixta Pavelló) amb l’entrega i satisfacció des de darrere del faristol. 

-Homenatge a Francesc Charles i Domènech-  



 
 

 
30 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2020 

En Francesc escriptor 
 

El fet de compondre cançons per la Coral de Torres, portà de manera natural 

al Francesc a escriure poesia. 

Un dia, el seu amic Lluís Virgili, que era el director de l’Orfeó Lleidatà, en 

llegir algunes de les seves poesies, l’animà a fer-ne una recopilació en forma 

de llibre i provar de publicar-les. 

Així va ser que durant la seva trajectòria va escriure tres llibres de poemes: 

‘Vivències i Pensaments’(1988); ‘Resplandor d’albada’ (1990) i  

‘Al redós de la llar’ (1992). 
 

La seva poesia la podem descriure com un cant a la bellesa, a l’amor, 

a la fidelitat, al record i a la nostra estimada terra.  

Un aspecte a destacar també és el fet que tots els seus treballs van 

ser escrits en català i és que en Paquito fou un convençut i apassionat 

defensor de la nostra llengua i del nostre País, participant i dirigint 

diferents iniciatives en múltiples ocasions.  
 

 

Com a Polític 
 

En Francesc Charles es va presentar a les primeres eleccions democràtiques de l’any 1979.  Era el segon 

d’una llista del partit de CDC (Convergència Democràtica de Catalunya), encapçalada pel Sr. Antoni Francés 

Macià. En tercer lloc anava el Sr. Josep Lluís Martín Val. 

El dia 19 d’abril del 1979 es va constituir la formació de 

la nova corporació. Quatre dies més tard el Paquito va ser 

elegit regidor de Cultura. 

Malauradament, aproximadament dos anys més tard, 

l’aleshores alcalde Antoni Francés Macià va morir 

sobtadament en una Comissió de Govern. El dia 9 de juny 

de 1981, el Francesc, segon de la llista, va prendre 

possessió del càrrec d’alcalde però va renunciar tres 

dies després. Per ordre, el Josep Lluís Martín Val va 

esdevenir l’alcalde, com a tercer membre de la llista. 

El Charles va estar com a regidor de Cultura durant una legislatura. En les pròximes eleccions de l’any 1983, 

ja no es va presentar, tot i que continuà col·laborant amb el Consistori formant part de la Comissió de 

Cultura i Festes. 

 
 

 

estaquem, per sobre de tota la seva extensa dedicació, que el 

Francesc Charles va treballar molt pel nostre poble i sempre d’una 

manera activa i desinteressada mostrant l’estima i l’orgull d’un fidel 

a la seva terra i a la vila que el va veure néixer, créixer i morir.  

Segur que allà on siguis, estaràs content de disposar d’un petit espai físic 

dedicat a tot el que vas donar i fer per la teva gent. Gràcies per tot! 

 
Informació: Santiago Charles, Ajuntament de Torres de Segre i Raül Esteve. 

Fotografies: Antonieta Vilalta, Marc Charles i Ajuntament de Torres de Segre 
 

D 

Any 1985. Proclamació de pubilles amb en Paquito com a 

membre de la Comissió de Cultura i Festes de l’Ajuntament  

-Homenatge a Francesc Charles i Domènech-  
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Antonieta, com us vàreu conèixer amb el 

Francesc? 

Mira, va ser idea del meu pare. En aquell temps 

vivíem al carrer del Vall, on hi ha ara l’empresa de la 

llum i el meu pare era l’agutzil.  

Com que jo no era una noia massa llançada, el meu 

pare va pensar que em convindria un marit amb 

caràcter i intel·ligent com el Paquito.  

Jo no sé què van parlar entre ells, però al cap de poc 

ja va venir a festejar-me. Era un noi molt guapo i 

molt ben plantat. 
 

I què va passar? 

El Paquito marxà a treballar a Sabadell en una 

empresa que de filatures, Filatures del Vallès es 

deia. 

El dia 3 de maig del 1958 ens vàrem casar i jo també 

vaig anar a viure a Sabadell. Va durar poc, les coses 

es van posar malament a l’empresa i al cap d’un any 

i mig, aproximadament, tornàvem a Torres.  

Ens vam posar a viure al carrer la Barca, al costat de 

‘ca la Rosita del Baltasar’ i allí van néixer els nostres 

tres fills. El primer va morir al cap de poques hores, 

després van venir el Marc i la Lídia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En què treballava el Paquito? 

Quan era jovenet va treballar de ramadà pel padrí 

d’en Josep Maria Pau de ‘Cal Nugol’.  

Quan vam tornar a Torres de Segre, feia de pagès i 

menava les terres del ‘Canxan’ i del ‘Maties’. Més tard 

ja tindríem terra pròpia també. Era molt treballador. 

Et diré que li agradaven molt els gossos. Abans de 

casar-nos ja en tenia. Els hi feia fer el que volia. En va 

tenir un que moltes vegades el Paquito es deixava 

alguna cosa al mas i feia anar al gos a buscar-li. Els 

animals el creien i l’adoraven. 

 

 

 

 

“El Paquito va estimar i va fer molt pel poble” 
 

 

(En memòria de Francesc Charles i Domènech) 

 

EN
TR

EV
IS

TA
 

 

Va néixer el 14 de desembre de 

l’any 1934 a Torres de Segre, per 

tant té 85 anys.  

Filla d’en Francesc Vilalta i Escolà 

i de Maria Escolà i Oró, ambdós 

de Torres de Segre. 

Van ser dues germanes, l’Ampar 

i ella.  

Sempre li ha agradat molt de 

cosir i brodar. Més endavant, es 

va aficionar a la pintura i al 

bricolatge. 

 

 

 
 

 
 

En Paquito i l’Antonieta al carrer Raval de la Barca, on hi van viure uns 

anys al tornar de Sabadell i on van néixer els seus fills. 
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Què recordes de l’època que va ser Regidor? 

No parava mai... S’encarregava de les Festes Majors, 

es va fer molt amic del ‘Quijada’, el representant 

artístic. Portava tot el de les Pubilles, comprava  i 

guardava el cava per repartir-lo a les Festes perquè 

si es comprava a l’engròs sortia més barat.  

Va fer una colla d’amics i coneguts que l’ajudaven 

amb qui, moltes vegades, feia sopars i trobades, 

s’ho passaven molt bé. No va voler cobrar mai la 

seva feina. 

 
 

Jo moltes vegades anava sola amb els nens i altres 

esposes, perquè entre l’orquestra i l’Ajuntament 

tenia molta feina i voltava molt. Ara que... quan 

podia acompanyar-lo, m’agradava anar ben mudada 

i arreglada. 
 

Tu no has treballat mai fora de casa? 

No, ja tenia prou feina. A mi m’ha agradat tenir 

sempre la casa neta i que la família anés arreglada. 

A l’estiu m’encarregava de fer menjar també pels 

collidors que teníem. Feia conserva de tota manera 

i tenia conills per vendre. 
 

I què m’expliques dels anys de Director? 

Ui! Hi va estar molts anys, potser més de trenta. Ja 

va començar quan la Coral era només d’homes. Més 

tard quan va ser mixta, ell va crear també la Coral 

Infantil. Van anar a cantar a molts lloc, ell gaudia 

molt, la música l’apassionava. 

Va compondre peces per a ser cantades i n’arreglava 

d’altres. Alguna vegada també va donar classes 

particulars de solfa i de cant.  

 

Ajudà en el que va poder al que ara és el nou director 

de la coral. Tampoc volgué cobrar mai, l’apassionava. 

Si alguna vegada els acompanyava, estava tant 

capficat en el què feia que s’oblidava fins i tot de 

presentar-me. 

Una vegada li van fer un homenatge a Massalcoreig, i 

aquell dia em va presentar. Em van regalar un pom de 

flors i em van dir que era ‘una gran senyora’, això em 

va omplir de satisfacció. 
 

I tu?, no vas voler cantar mai? 

Jo?... Sóc molt ‘xapassa’, no en rascava ni una, no en 

sé gens de cantar. 
 

I ballar? I tant, ballar sí, el Paquito en sabia molt de 

ballar. 

 

I què em dius del marit escriptor? 

Ell no tenia horari per escriure, podia fer-ho en 

qualsevol lloc i a qualsevol hora. Els seus poemes 

parlen de tot. El millor és llegir-los. Fins i tot me’n va 

dedicar un a mi! 
 

Com t’has sentit essent la dona del Paquito del 

Charles? 

Ell era un home amb molt caràcter, sabia molt bé el 

que volia. Durant els més de seixanta anys que hem 

viscut junts, he après molt d’ell i li estic molt agraïda. 

Sempre l’he recolzat i, en els moments difícils, l’he 

animat a tirar endavant. He viscut una mica a la seva 

ombra. 

En Francesc Charles juntament amb els companys que l’ajudaven 

durant la seva època de Regidor. 
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I ara com et trobes? 

L’enyoro, però ningú marxa fins que no és la seva 

hora. La vida és el més bonic que hi ha. Sempre hi ha 

moments bons i has de saber buscar-los.  

Jo he estat molt malalta, a punt de marxar d’aquest 

món, però gràcies a Déu m’he refet. 

La meva vida ha canviat de forma radical, però penso 

que tot i no tenir massa cultura, recordo que vaig 

haver de deixar l’escola als 8 anys per anar a “servir”  

a ‘Cal Ribes’... 

Sóc una dona forta i també tinc la meva part de raó 

en tot el que penso. 
 

Antonieta Vilalta i Escolà 
 

 

 

 
 
 

 

Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

Quan vaig trucar el timbre de la casa de 

l’Antonieta, estava una mica neguitosa de pensar 

que m’esperava una dona que en poc temps havia 

perdut un marit, una germana i un cunyat. La 

sensació que vaig tenir em va animar. Em vaig 

trobar una dona forta amb els braços oberts i amb 

ganes de recordar. 

Més que mai, és ben cert allò que es diu que 

‘Darrere una gran home hi ha una gran dama’. 

I si em permeteu, m’agradaria tancar aquesta 

entrevista amb  el poema que el Francesc Charles 

li va dedicar a l’Antonieta Vilalta. 

 

INTIMITAT 
 

-A la meva esposa- 
 

Molt a la vora del meu hort 

una noia bruna hi viu, 

ella em fa viure amb dissort 

si no em mira ni em somriu. 
 

Es que ella, és el meu desig, 

la meva ànima, el meu destí, 

només sentir el seu trepig 

no hi ha ombra al meu camí. 
 

Perquè és la llum que em guia 

la que em fa bategar el cor, 

per la dolça companyia. 
 

Pel seu missatge d’amor, 

sense el seu suport i guia 

res no m’importa la mort. 
 

Torres de Segre, 3 març 1990 
 

Del llibre: Poesies: Al redós de la llar 

Francesc Charles i Domènech 

 

 

L’Antonieta i el Francesc de celebració amb familiars i amics 

Any 1943. L’Antonieta amb 8 anys junt amb la seva germana Ampar  

amb 4 anys, al Convent de les Monges de Torres de Segre. 

Any 1958. Dia de la boda de l’Antonieta i el Paquito.  
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         CÀRITES: LES CARES DE LA SOLIDARITAT DE TORRES DE SEGRE 
 

Era aproximadament a mitjans dels anys 90 quan es va crear a Torres 

de Segre un petit nucli de voluntàries amb ganes d’ajudar a les 

persones més necessitades del poble.  

Mossèn Xavier Batiste va veure que hi havia persones mancades de 

necessitats bàsiques que no volien revelar la seva identitat, i va 

incentivar el primer grup Parroquial de Càrites. Un grup que va tenir 

després el ple suport de Càrites Diocesana de Lleida. 

Volem que aquest reportatge sigui explicat en primera persona per les protagonistes d’aquesta història.  

Aquest collage informatiu estarà format per les diferents vivències i experiències de les voluntàries que fa 

molts anys que sacrifiquen part de la seva vida en benefici de les persones més vulnerables.  
 

 

 

“Vam començar el mossèn Xavier, la Palmira i jo fa més de vint anys. Quan 

hi havia alguna família necessitada al poble, aquesta anava a veure a 

mossèn i aquest ens ho deia a nosaltres. Nosaltres ens encarregàvem de 

demanar, hi havia famílies de Torres que ens donaven diners i compraven 

aliments i la Palmira i jo ho repartíem per les cases. 

Més tard, mossèn digué que a Càritas de Lleida faltava roba i vam fer 

pregons. Estàvem molts agraïts perquè la gent de Torres va col·laborar 

molt. Portaven la roba a casa de la Palmira o a la meva. Després vam 

buscar algun vehicle gran per portar-la a Lleida i li vam dir al Josep de ‘Cal Xanec’ que tenia una furgoneta, 

va dir que sí, que podíem comptar amb ell. A més, el Josep Marsellés agafava el tractor i el remolc i ho 

portàvem tot a l’església de la Bordeta. Hi anàvem un grup de dones a descarregar la roba també. Una 

senyora que col·laborà molt també des d’un principi fou la Pepita Ruestes de ‘Cal Julio’. 

Des de Càrites de Lleida, un dia em van trucar i em van proposar de formar un grup de Càrites a Torres, 

tant la Palmira com jo, vàrem acceptar. Per aquesta tasca s’havia de fer un curset de preparació al 

voluntariat. Vam fer un pregó per si alguna persona més del poble podia estar interessada i vam ser una 

bona colla, fins i tot vam venir quatre senyores de Sudanell. 

Durant 7 o 8 setmanes, i una nit a la setmana, venien un 

grup de voluntaris de Lleida a formar-nos. Així va ser que 

es va crear el grup de Torres de Segre.  

Els primers 4 anys vaig ser la coordinadora de Torres i, un 

cop al mes, ens reuníem amb tots i totes les coordinadores 

de la província. Després d’aquests anys vaig deixar de ser 

coordinadora, però encara ara formo part del grup”. 
 

 

 

 

 

 

“Hi estava molt a gust, sempre m’ha agradat fer un voluntariat per poder ajudar a la gent 

més necessitada, que per desgràcia n’hi ha molta i sense esperar res a canvi.” 

espai d’història local 

 

 

Any 2000. Trobada a Carrassumada de Càrites de Lleida i del 

grup format a Torres de Segre. 
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“En aquell temps, jo estava en el grup del Consell Parroquial i mossèn 

Xavier em va proposar dirigir el grup de Càrites de Torres de Segre. 

Una de les normes del grup, va ser sempre la seva discreció. Mai vàrem 

revelar el nom de les persones prestatàries d’ajut. 

Les nostres actuacions van resultar diverses i anaven canviant amb els anys: 
 

✓ Ajudes adreçades a cobrir les necessitats bàsiques: Productes 

alimentaris i de neteja, peces de vestir o en algun cas bombones de butà. 

(Mossèn sempre anava més enllà i intentava que aquestes persones valoressin l’ajut rebut i que 

col·laboressin en alguna tasca social o parroquial). 
 

✓ Col·laboració en la inserció social d’infants amb risc d’exclusió social. Alguna vegada es pagaven les 

estades de nens i nenes perquè poguessin anar a les colònies de Montserrat, per exemple. 
 

✓ Cooperació amb l’Ajuntament i el grup de Càrites d’Alcarràs en el funcionament del pis social per a nous 

vinguts, que es va instal·lar a l’antic escorxador de Torres. El nostre grup subvencionava part de la 

manutenció de les persones que hi vivien. Aquest, era un programa en el qual Càrites de Lleida derivava 

a persones que necessitaven ajuda i un programa de recuperació davant d’alguna patologia. Aquestes 

persones s’hi estaven un temps determinat, quan trobaven feina, tenien papers o havien millorat de la 

seva malaltia,  eren substituïts per altres. Ara, aquesta cooperació ja no es fa. 
 

✓ Cada any, en la nit del dijous Sant (Setmana Santa), s’organitzava el que s’anomenava aleshores “Sopar 

de la Fam”. Es venien uns tiquets i amb aquests es podia assistir a un sopar molt auster a base d’un 

entrepà, una beguda i una peça de fruita. Del benefici de la recaptació se’n donava una part a Càrites 

de Lleida i la resta es quedava al grup de Torres per tal de subvencionar els projectes locals. 
 

✓ Per Nadal fèiem recollida d’aliments entre la gent del poble. Es demanava la col·laboració de les 

botigues en la recollida d’aliments que clients i clientes feien, de forma voluntària, i que havien comprat 

en els seus establiments i volien donar a Càrites. Durant tot el mes de desembre es posaven també a 

l’església unes paneres per a recollir aliments. Me’n recordo que durant uns anys els infants de 

catequesis també feien aquesta donació... 
 

A part del nucli del grup de Càrites de Torres, també hi havia altres persones de la parròquia que s’hi 

implicaven, com la Pepita Aldavert, la Teresa Fuertes, i fins i tot els marits de les senyores voluntàries com 

el Josep Marsellés o el Josep Curcó, per exemple. 

Vaig haver de deixar el Grup de Torres de Segre, perquè em van anomenar directora de Càrites de Lleida 

i també vaig entrar a formar part del Consell Econòmic del Bisbat.  

Però quan estàs en grups solidaris d’acompanyament als altres, no pots deixar mai aquesta tasca. Ara per 

ara estic implicada en els altres projectes socials”. 

 

 
 

“La solidaritat vol dir que cal que siguis ben 

conscient que al final de la fila,  

on hi estan els que no tenen res,  

tu, un dia també hi pots ser”. 

 

 
 Montse Segon, Paquita Piñol i mossèn Xavier. 
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L’any 2004, la responsable del Grup 

de Càrites Parroquial va passar a ser 

la Dolors Piñol.  

Al llarg de tots aquests anys, tot i 

continuar fent algunes de les accions 

que es venien realitzant, va haver-hi 

canvis en les dinàmiques habituals i, 

fins i tot, s’incorporaren noves 

tasques solidàries. 
 

 

 

“El Sopar de la fam va passar a 

anomenar-se Sopar de Germanor. 

Des de Càrites de Lleida ens feien 200 

tiquets per a vendre a 3 euros. 

Costaven molt de vendre, però entre 

totes les voluntàries ho 

aconseguíem. Hi havia també gent 

del poble que ens feien donacions. Ja 

fa uns anys que, després de cada sopar, Càrites de Torres entrega al 

responsable de Càrites de Lleida la quantitat de 500 euros per tal que 

gestionin les necessitats més urgents. Ara ja fa dos anys que aquest 

sopar no el podem fer, fa falta gent voluntària per tirar-lo endavant. 
 

En un principi quan recollíem aliments per Nadal, el grup de Torres de Segre dedicava uns dies a revisar, 

seleccionar i, fins i tot, pesar els aliments resultants de la recollida. D’aquesta manera, es feia un inventari 

dels productes a gestionar. Avui en dia, Càrites de Lleida ja fa la recollida directament a les botigues. Tot i 

que el nostre grup destina també una quantitat determinada de diners per aquesta causa. 
 

Alguna vegada també havíem fet sortejos pel dia de Reis. S’arreglava una panera d’aliments i un tortell i 

es sortejava. Aquesta iniciativa va tenir molt d’èxit. 
 

Durant uns anys, l’Ajuntament  feia una aportació anual de diners al nostre grup. De vegades Càrites havia 

de socórrer als damnificats d’alguna catàstrofe mundial i nosaltres podíem posar el nostre granet de sorra. 
 

Moltes de les voluntàries del poble també hem sortit 

a fer tasques de voluntariat fora del nostre municipi. 

Me’n recordo que l’Ampar i jo vam anar durant cinc 

estius al magatzem que Càrites de Lleida tenia més 

amunt del carrer Cavallers i després van traslladar al 

mercat de Sant Tresa. Allí, les persones necessitades 

venien amb uns vals, nosaltres els confirmàvem i els 

hi lliuràvem els productes necessaris: mantes, roba... 
 

També vàrem anar molt temps, tota una colla a 

planxar i triar la roba que Càrites recollia tant de 

donacions com dels containers habilitats a tal efecte. Recordo que la Palmira, la Dolors i jo portàvem el 

cotxe ple, ens ho passàvem molt bé, vàrem ser una bona colla i ens passaren moltes anècdotes.  

Any 2004. Membres de Càrites de Torres de Segre amb mossèn Xavier Batiste. 

La Dolors entrega a Rafael Allepuz, director 

de Càrites Diocesana de Lleida, els 500 euros 

recaptats al Sopar de Germanor. 

L’Ampar Vilalta repartint material necessari  

als temporers a Lleida. 



 
 

 
37 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2020 

Abans també  acceptàvem roba de Torres, però des que es van posar aquests containers, ja ho fan 

directament des de Lleida. 
 

Per la meva part, fa molts anys que vaig una vegada a la 

setmana a atendre a la botiga social ‘Troballes’. Allí, per 

un preu simbòlic, les persones necessitades podem trobar 

les peces de roba que els hi fan falta. Personalment, he 

creat molts vincles d’amistat amb les meves companyes de 

botiga, fins al punt que durant aquest confinament 

continuem estant en contacte via telefònica.  

Actualment, la tasca que nosaltres fèiem a ‘Troballes’ ja la 

fan persones contractades. 
 

 

Les voluntàries no hem cobrat mai la feina que hem fet i 

fins i tot quan anàvem a Lleida amb el cotxe, tampoc 

cobràvem el combustible. Ara, darrerament, a mi sí que em pagaven el tiquet del cotxe de línia.  

Per la seva banda, Càrites de Lleida ens ha fet xarrades  formatives, algun refrigeri i, al llarg dels anys, hem 

fet sortides a diferents províncies de Catalunya per tal que la nostra tasca fos reconeguda, concretament, 

fa dos anys ens vàrem aplegar als Camps Elisis de Lleida. 
 

 

Em fa molta llàstima veure que no tenim relleu. Moltes de les voluntàries ja no hi són, i les que quedem ja 

som grans. Hem preguntat a molta gent de Torres de Segre si volen animar-se a continuar la nostra feina, 

però no hem trobat resposta. Encara hi ha moltes coses per a fer...”. 
 

 

 

“A la vida, és molt fàcil estimar i ajudar als que estimes, però cal fer un pas més enllà per 

posar-te a la pell d’aquest que no coneixes i al que també cal estimar i ajudar”. 

 
 
 

 

 

“Jo me’n recordo de quan anàvem a arreglar la roba a Lleida. Primer 

s’havia de repassar, això vol dir que havies de reparar si hi havia una 

costura descosida o fer la vora d’uns pantalons, per exemple.  

També havies de seleccionar la roba, n’hi havia que no valia i n’hi havia 

que sí. De la que es podia aprofitar, encara s’havia de fer una altra tria, la 

bruta, que s’havia de rentar, i la neta i nova que ja la penjàvem.  

Érem una bona colla i ens ho passàvem molt bé perquè una deia una cosa, 

l’altra n’explicava una altra... 

Jo sempre que he pogut, he participat en totes les coses que es feien. 

Quan triàvem els aliments que ens donaven per Nadal, aquesta era una tasca molt entretinguda, havíem 

de classificar-los per grups, l’oli amb l’oli, el sucre amb el sucre... ho deixàvem tot preparat”. 
 

 

 

“Has d’ajudar als altres  

sense esperar que els altres facin res per tu.  

De fet, no cal ni esperar les gràcies,  

perquè aquells als que tu ajudes, no et coneixen”. 

 

 

Troballes és l'empresa d'inserció de la Fundació Rubió i 

Rubió que gestiona el programa d'ocupació de Càritas 

Diocesana de Lleida. Disposa de diverses botigues de roba 

de segona mà a Lleida. 



 
 

 
38 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2020 

 

“Quan vaig jubilar-me vaig creure que era el moment d’implicar-me en fer 

alguna tasca solidària. Un dia vaig anar a una reunió de Càrites i em va 

agradar molt el que feien. Fan una feina meravellosa, perquè tant ajuden a 

les persones necessitades com a les voluntàries. Nosaltres fèiem una feina en 

equip i això ens feia créixer com a persones”. 
 

“Hem de mirar a tothom amb més bona cara del que ho fem  

i ser més amables.” 

 

 

 

“Nosaltres vàrem crear el grup del Comitè Oscar Romero. La fundadora 

va ser l’Assumpció Esteve, i després ens hi vàrem sumar la Pilar Pallarés, 

la Griselda Font i jo mateixa. 

La nostra acció era la de muntar una paradeta a l’església el darrer 

diumenge de novembre. Aquell dia també ens ajudaven les companyes de 

Càrites. Nosaltres de vegades també les ajudàvem a elles. 

A la paradeta veníem artesania i productes de Nicaragua i el Salvador i la 

nostra recaptació anava destinada a pagar beques d’estudis a joves del 

carrer. El nostre grup mantenia relació amb el jove estudiant per mitjà del nostre enllaç, el Padre Cibata. 

Aquest religiós havia conegut en persona al missioner Oscar Romero i havia treballat en la mateixa 

diòcesis en què va ser assassinat. 

El Padre Cibata i Mossèn Xavier eren els encarregats 

d’enviar-nos trimestralment les notes dels estudiants 

becats i de mantenir-nos informades de les seves 

evolucions. Una vegada, vam tenir una molt mala 

notícia, pel que sembla un grup de joves delinqüents 

entraren en un pis dels nostres estudiants i 

n’assassinaren dos. 

La condició que se’ls exigia als joves becats era que, 

amb la seva educació, poguessin divulgar la missió i 

crear una nova xarxa solidària. 

El nostre grup va estar actiu uns vuit o nou anys, 

aproximadament, però ara ja fa uns cinc anys que es 

va desfer per diferents causes.  

Comptàvem també amb la col·laboració de l’Ajuntament i d’alguna persona solidària que sempre es va 

voler mantenir en l’anonimat”. 
 

 

 

“La solidaritat és el que ens mou a ajudar a altres persones.  

Donar part del que tenim, ja siguin bens materials  

com recolzament moral que moltes vegades també és molt important” 

 

 

Membres del grup Òscar Romero de Torres de Segre  

amb el padre Cibata 
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“Jo en aquell temps portava a les voluntàries cap a Lleida amb el meu cotxe, 

anàvem al magatzem a arreglar la roba. Com que tenia els genolls una mica 

castigats i no podia estar massa estona dreta, m’asseia i cosia.  

Un cop els responsables de Lleida em van preguntar si volia cobrar la 

gasolina i vaig dir que no. 

Sempre m’ha agradat col·laborar, a Balaguer també feien dos sopars 

solidaris a l’any i sempre hi he anat”. 
 

“Continuo essent de vàries ONG i ajudo en el que puc.  

Un cop vaig apadrinar un nen i per culpa de la fallida del banc, els 

diners destinats a aquests projectes van anar a parar a mans 

equivocades, això em va doldre molt.” 
 

 

 

“Tinc molts bons records de les recol·lectes de Càrites per Nadal. Estava 

molt contenta de veure ben plenes tant les paneres de l’Església com les 

caixes que recollíem a les botigues. Ens feia molt felices veure que la gent 

del nostre poble col·laborava tant. 

Nosaltres érem un grup molt ben avingut, quan hi havia un problema, el 

parlàvem entre totes i buscàvem una solució”. 
 

“M’agradava ajudar i col·laborar en els diferents projectes de Càrites”. 

 

 

 

 

“El grup de Càrites de Torres de Segre em va demanar si les podia ajudar i 

jo hi vaig anar molt de gust durant tot el temps que hi vaig estar. La meva 

feina era triar la roba que la gent donava, també planxava”. 
 

 

“Hem d’ajudar als altres sense rebre res a canvi” 

 

 

 

 

“Jo només vaig poder participar del grup de Càrites durant dues 

temporades, després vaig tenir la mare malalta i no vaig poder dedicar-hi 

les hores que volia i ho vaig deixar. Recordo que érem un grup molt ben 

avingut”. 
 

 

“Penso que la solidaritat va una mica a la baixa, és una llàstima 

però crec que abans la gent estava més agermanada” 
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“Jo hi vaig estar vuit o deu anys. A mi m’agradava alegrar les tardes en les 

quals arreglàvem la roba. Quan sortia algun conjunt una mica ‘picant’, jo 

feia broma dient-los-hi lo guapes que estarien amb aquelles peces de roba.  

Les tardes es feien molt curtes de lo bé que ens ho passàvem. El meu marit 

també venia i ajudava al que convenia, posar etiquetes..., etc. El grup de 

Torres era molt apreciat a Lleida perquè érem molt treballadores”. 
 

“Un dia li vaig dir a una companya de Lleida  

que a mi m’agradaria anar a fer un voluntariat al tercer món,  

ella em va dir que no cal anar tan lluny per fer el bé,  

aquí entre nosaltres també hi ha molta gent que ens necessita”. 

 

 

 

“Tots els records que tinc d’aquella època són molt agradables. Vam fer tot el 

que podíem fer. Saber que el teu esforç serveix per ajudar a una altra persona, 

és molt reconfortant”. 
 

 

“Jo crec que la solidaritat no desapareixerà mai del món. Sempre hi haurà 

bondat i persones bones a tot arreu. Sóc optimista en aquest sentit”. 

 

 
 

 

mb el desig que tota aquesta 

magnífica feina solidària duta a 

terme per aquest grup no caigui en 

l’oblit i sigui reconeguda tal com es mereix, 

hem considerat fer aquest reportatge escrit 

que deixarà una merescuda empremta 

d’aquest acte pur de solidaritat local. 

Cal que entre tots i totes trobem una nova 

manera de reconduir la solidaritat en 

l’actualitat. De fet, durant aquesta pandèmia 

en la qual estem vivint, a Torres de Segre han 

sorgit moltes iniciatives solidàries adreçades 

a ajudar tant a gent del poble com a altres 

col·lectius necessitats. 

Volem també tenir un record per totes les persones del grup que en formaren part i, malauradament, ja 

no estan entre nosaltres: en mossèn Xavier Batiste, la Paquita Piñol, la Palmira Ballesté, la Brigit Cebrián 

i l’Ampar Vilalta. Aquestes persones ja no són a la foto del principi, però continuen essent ben presents 

en els records de les seves companyes i en el cor agraït d’aquells i d’aquelles als que van ajudar, malgrat 

que no les hagin conegut mai. 

 

 

A 

 

• Informació: Protagonistes entrevistades de l’article. 

• Fotografies: Dolors Piñol Escolà i Lluïsa Molins Morreres 

Membres del grup de Càrites de Torres de Segre seleccionant el material 

recollit de les donacions d’un Nadal. 
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Per cloure aquest reportatge, el senyor Rafael Allepuz, professor 

d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida (UdL) i actual 

director de Càritas Diocesana de Lleida ha volgut dedicar unes 

paraules a la labor realitzada per aquest grup de voluntariat 

torressenc des dels seus inicis fins a l’actualitat. 

 

  

  

 

Lleida, 1 de desembre 2020 

 
 

El grup de Càritas Parroquial de Torres de Segre ha donat durant més de 25 anys,  

resposta a les necessitats del poble, així com ha col·laborat en programes Diocesans 

que han comportat desplaçaments a Lleida per participar en projectes de Troballes 

(Botigues i Magatzem), Coordinadores, sessions de Formació i Celebracions.  

Sempre han mostrat una actitud de Servei cap a les persones més vulnerables de la 

nostra societat.  

Des de fa més de 25 anys i fins fa poc organitzaven i participaven en una activitat 

oberta per tot el poble el Dijous Sant: “El Sopar Solidari” preparat amb molt d’Amor 

i Estima. Era un acte molt entranyable i instaurant en tot el poble amb la implicació 

de diferents formes: donacions, preparació  i participació. La Celebració Eucarística 

va significar per la comunitat visibilitzar els valors cristians i donar significat al dia 

de l’Amor Fratern. 

Des de Càritas tenim molt present a Mossèn Batiste i a les voluntàries que ens han 

deixat del grup, per la seva vàlua com a persones i la seva implicació en fer d’aquesta 

societat més solidaria, dignificant a les persones més vulnerables.  

Les persones voluntàries del grup tenen en gran estima la labor que han realitzat 

en el poble i són conscients que ha arribat el moment d’un relleu generacional i 

sabem que els agradaria que continués, potser de forma diferent, aquest granet de 

sorra que elles van anar depositant en moltes persones del poble i nouvinguts.  
 

Volem expressar  en aquestes ratlles l’agraïment a la gran tasca que durant aquests 

anys han anat realitzant. 

 

Moltes gràcies!   

 

Director de Càritas Diocesana Lleida  

 

 
 

 

FE D’ERRATA 

Des de la redacció del ‘Pregoner de Torres’ volem manifestar que en l’apartat del Sabies que... 

del número 59 dedicat a Històries de fe sobre la Mare de Déu de Carrassumada, hi va haver una error. 

La carta adreçada a l’avi de la Sra. Pilar Marsellés, començava amb: ‘Amigo Quelo...’, i el Sr. Quelo era 

el seu marit. Demanem disculpes per aquesta confusió. 
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Ajuntament Torres de Segre 

 

 

NOVEMBRE, novè més del calendari romà: 
d'aquí el seu nom (novè). Llavors l'any 
començava al març i finava al desembre (desè).  
Els humans sempre hem tingut diferents 
maneres de mesurar el temps. De fet, al món hi 
coexisteixen altres calendaris a part del nostre. 
Ens enfrontem a una nova normalitat, on les 
relacions socials canviaran. De fet... ja han 
canviat. Cada dia més aïllament, més 
restriccions, menys mobilitat, més control... 
Aviat farem balanç de l'any, com és costum. 
L'any 2020 es pot dir que ha començat al març, 
com ho feia fa dos mil anys. Març estava dedicat 
al planeta Mart, que enguany ha passat molt a 
prop de la Terra. Mart (Març) en la simbologia 
romana, era el Déu de la guerra. 
De ben segur que tot canviarà en els mesos que 
vindran, la vida té els seus ritmes i algú ens dirà 
que el joc s'ha acabat i ja ens podem treure la 
mascareta.  
 

                        Quim Estadella 
 


