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Fotografia Fernando Curcó Aguilà
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PRESENTACIÓ
CULTURA
Un pessebre dona la benvinguda a l’Ajuntament;
XXII Concert Orgues de Ponent i del Pirineu; El tió a l’Ermita;
Arribada dels patges reials a buscar les cartes dels nens i nenes;
Per Nadal, música a l’Església; Paradetes solidàries de llibres.

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Vandalisme i brossa a l’entorn de ‘La Fusteria’; Visita d’en Quim Masferrer;
Preparació activitats 2021; Resum any 2020; Plaga del ‘bernat marbrejat’.

ESPORTS
Batuda de porc senglar amb els agents rurals a Utxesa.

ACTUALITAT
Evolució Covid-19 durant el desembre; Afectació Covid-19 al nostre
municipi i principals actuacions; Selecció postals de la felicitació Nadal;
Obsequi de l’Ajuntament als nounats del 2020; Inici curs premonitors; La
tasca del Grup de Rescat; Rebuig violència; Temps mes desembre;
La veu dels nostres veïns i veïnes.

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA
Torres de Segre dona 9.000 € a la Marató de TV3

ACTUACIONS
L’ENTREVISTA
Mossèn Héctor

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada)
SABIES QUE
El brot de triquinosi a Torres de Segre, l’any 1953
Text i fotografia de Quim Estadella

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

Mossos Esquadra

112 o 973 700050

Bombers Lleida

112 o 973 030100

061

HORARIS AUTOCAR «Lleida – Torres de Segre» 122
Dilluns a dissabtes feiners
Lleida - Torres
Torres - Lleida

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

7:55
9:30

Dilluns a divendres feiners
Lleida - Torres
Lleida - Torres

7:15 19:00
21:00

Enllestim el desembre, darrer mes de l'any, i amb ell una
generosa varietat meteorològica. Les boires persistents
i les baixes temperatures inicials han compartit escenari
amb alguna jornada de sol i registres més agradables
que s'han vist eclipsats, en darrer terme, per l'arribada
d'unes gelades que han situat el mercuri per sota del
zero durant tota la nit i part del matí. Res que no sigui
propi del que solia fer, temps enrere, el darrer mes del
calendari i que, últimament, ens tenia mal acostumats.
En un any normal, com fins ara, desembre era un dels
mesos més complerts pel que fa a esdeveniments i fets
rellevants dins la nostra vila. Però aquest cop, tot ha
quedat diluït i marcat per un convidat inesperat, el
coronavirus, que se'ns ha apoderat de tot allò que
estàvem acostumats i que consideràvem 'normal'.
Així doncs, la majoria dels actes s'han hagut d'anul·lar
seguint les restriccions sanitàries i d'altres, com la Festa
Major, la recollida de Cartes de Ses Majestats o la
jornada de La Marató de TV3, s'han hagut d'adaptar i
reinventar per poder-ho tirar, mínimament endavant.
En aquesta darrera revista d'enguany, no podem deixar
de referir-nos al record funest que ens deixarà l'any
2020 i també a l'esperança que segur que tots i totes
dipositem en el nou any que comença.
Tot i que l'any va començar bé... la reflexió que la gran
majoria n'extraiem del 2020 no pot ser massa positiva.
Sempre ens hem desitjat que l'any vinent fos millor,
però crec que mai aquest desig havia respost com ara a
una necessitat compartida. Estem cansats de la situació
que ens ha provocat la pandèmia, i tenim la necessitat
de treure'ns de sobre la por i recuperar la normalitat
que teníem abans. Haurem de fer bé les coses, molt
millor de com ho hem fet, i ho haurà de fer tothom,
confiant amb tot allò positiu, amb el que hem après i
amb el que vindrà, i en aquest sentit, les vacunes que
s'estan començant a distribuir en són un bon auguri.
Adéu a aquest any infortunat i infaust.

7:15 7:45
12:00
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FESTA MAJOR

Santa Bàrbara 2020

ACTUALITAT DEL MES DE DESEMBRE – Gener 2021

Q

ui ens havia de dir, tot just un any després de celebrar una magnífica Festa Major de Santa Bàrbara,
que ens trobaríem davant una situació tan diferent i alhora desconeguda com la que estem vivint a
causa d’aquesta pandèmia mundial. Un pensament totalment inimaginable aleshores i que resulta,
avui dia, una realitat que ens ha condicionat les nostres vides i també la celebració de la gran festa
torressenca en honor a la nostra patrona, Santa Bàrbara.
La Festa Major del 2020 serà recordada per totes les limitacions i les mesures imposades des del Procicat
per mirar de lluitar contra la propagació del coronavirus. Unes restriccions que han desdibuixat el prototip
del qual venia essent aquesta celebració en els darrers anys, però que no han resultat impediment per a
poder dur a terme i gaudir, d’una manera prou diferent, la Festa per excel·lència del nostre poble.
Davant d’un trencaclosques supervisat i revisat al detall, la Comissió de Festes de l’Ajuntament ha sabut
reinventar-se i organitzar un programa d’actes, molt més limitat que d’altres ocasions, sempre amb la finalitat
de garantir, per davant de tot, la seguretat i la salut de la població complint amb els protocols sanitaris exigits.
Les multitudinàries sessions de ball, de concerts i de nits de marxa al poliesportiu, les activitats infantils i els
castells d’inflables, la ballada de sardanes i totes les propostes habituals endegades per diverses associacions
municipals s’han substituït per actes itinerants a l’aire lliure que han obtingut el vistiplau definitiu tot just el
dia abans del tret de sortida dels 5 dies festius que, com no podia ser d’una altra manera, s’iniciaren amb el
Pregó, la missa de Santa Bàrbara, la renovació del Pubillatge i el meravellós castell de focs d’artifici.

MISSA MAJOR EN HONOR A SANTA BÀRBARA, PREGÓ I PROCLAMACIÓ PUBILLATGE
Fent cas a les mesures establertes de control d’aforament,
distància i ús de mascareta obligatòria, s’ha iniciat la Festa
Major amb l’habitual missa major a càrrec de mossèn Hèctor.
Aquest cop, la Covid-19 ha estat la causant que no hagi pogut
ser cantada pels membres de la Coral La Lira. No obstant, la
cerimònia ha estat acompanyada de la prodigiosa veu de
l’Anna Maria Prada i la mística del so de l’orgue,
excel·lentment tocat per mossèn Joaquim Mesalles.
La missa s’ha completat amb la tradicional benedicció del pa
beneït, que es reparteix entre els assistents i veïnat del
municipi, així com de les bandes i les faixes que portaran els
representants del pubillatge local durant el seu mandat i dels
rams amb els quals es fan l’ofrena a la nostra patrona.
El 30% de l’aforament permès, el gel hidroalcohòlic de
l’entrada, les indicacions fixades en els seients amb un màxim
de tres persones per banc per garantir la distància de seguretat
i el recorregut per anar a prendre l’eucaristia o recollir el pa
beneït han estat alguns dels aspectes curiosos que han marcat
una cerimònia molt poc habitual en la que tampoc s’ha pogut
fer la posterior processó pels carrers del poble ni tan sols per
l’interior del temple.

Complint la distància i els protocols pertinents, la celebració
de la missa major s’ha pogut fer amb totes les garanties.
Revista
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Tot seguit, l’alcalde del municipi, en Joan Carles Miró i
Puigvecino, ha donat la benvinguda als i les presents i
al poble en general, a través del canal de ‘Telefesta’,
amb el discurs d’inici de celebració des del balcó de
l’Ajuntament per donar pas a la renovació oficial del
pubillatge torressenc 2020-21 amb l’entrega de les
noves bandes i faixes a càrrec d’alguns dels regidors de
l’actual Consistori.
Una decisió unànime de tornar a fer repetir el pubillatge
escollit l’any passat, ja que el coronavirus no els ha
permès participar en gairebé cap acte local ni d’arreu i
L’alcalde de Torres de Segre, en Joan Carles Miró, donant la
benvinguda i encetant el discurs d’inici de Festa Major
han viscut un trist mandat condicionat pels efectes
d’una pandèmia que esperem que els permeti gaudir,
aquest any sí, de la merescuda representació municipal.
Tot seguit, s’ha donat pas als dos pregoners de festes
triats per donar el tret de sortida, la Raquel Alcázar i
Molins i el Joell Morell i Terés, una veïna i un veí de
Torres de Segre que representen, justament, a totes les
persones que han estat al peu del canó a l’hospital
lluitant contra la pandèmia com el cas de la Raquel i
ajudant a fer arribar a casa productes de primera
necessitat a la gent més vulnerable del nostre poble en
els moments de més dificultat, com el Joel en
representació del grup de voluntariat format per una
El Joel Morell i la Raquel Alcázar,
pregoners de la Festa Major de Santa Bàrbara 2020
trentena de joves.
Per últim, sense descuidar-se de la tradicional traca
de Santa Bàrbara aquest any només sonora, s’han
realitzat les fotografies de rigor dels renovats
membres del pubillatge a l’Ajuntament amb les
autoritats presents i membres de la família.
Una fotografia de conjunt que deixarà pel record la
imatge dels representants de Torres i els regidors i
regidores que han pogut assistir amb la mascareta
corporativa com a mesura de protecció davant la
propagació de la Covid-19.

EXPOSICIÓ DEL SISÈ CONCURS DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR 2020
Coincidint amb el primer dia de la Festa Major, s’ha obert al públic
l’exposició de tots els dibuixos participants en l’edició d’aquest any
del concurs per a escollir les imatges de la portada, contraportada i
part central del llibret de Festa. Durant dos dies consecutius, la Sala
d’Exposicions ha exhibit totes les obres personalitzades amb el nom
de l’autor/a sobre una cartolina de fons negre. Tot plegat, un
merescut reconeixement a l’esforç dels nens i nenes participants.
Revista
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CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
Com a cloenda del primer dia, aquest cop
sense esperar la finalització de la primera
sessió de ball de tarda tal com és costum,
s’ha realitzat un magnífic castell de focs
d’artifici a càrrec de Pirotècnia Tomàs, una
empresa especialista de reconegut prestigi
dins el món de la pirotècnia, encarregada
de dur a terme l’esperat espectacle al
nostre poble en els darrers anys.
Aquest cop, l’espectacle de llums, so i
colors s’ha fet a més alçada de l’habitual
per a facilitar que es pogués veure
correctament des de qualsevol punt de la
Espectacular captura d’en Josep M. Prada des del pont il·luminat de Torres de Segre
nostra vila i, fins i tot, fora d’ella.
La meteorologia ha acompanyat l’exhibició pirotècnica amb un cel net, sense boira, això sí, amb una
temperatura baixa que no ha resultat impediment per a poder gaudir-la i admirar-la.

TIRADA AL PLAT DE FESTA MAJOR
Tal com hem comentat, les activitats que habitualment formaven part del programa de Festa Major de Santa
Bàrbara, aquest any no s’han pogut dur a terme i les que ho han fet han estat adaptant-se a la situació i
variant el seu format. Un exemple d’això ha estat la proposta endegada des de la Societat de Caçadors local
que, davant la impossibilitat de fer la tirada al plat amb el format habitual, ha volgut realitzar una tirada sense
l’esmorzar popular, ni la competició i entrega de premis entre els participants.
L’activitat que s’ha desenvolupat durant el matí i la tarda ha permès als 25 socis participants disposar i gaudir
d’un camp amb 5 plats diferents que ha variat la trajectòria tres cops. Amb sèries de 4 tiradors i 25 plats la
sèrie, amb tres punts cadascuna, que podien estar dalt o baix del recorregut, s’ha acabat tirant un total de
1200 plats, trencant-ne d’aquests uns 900, aproximadament.
Sense l’esperit competitiu d’altres anys, l’activitat s’ha desenvolupat entre un ambient d’harmonia i
companyonia que ha permès als participants la realització d’un entrenament de punteria gratuït tot desitjant
que el pròxim any 2021, la situació estigui normalitzada i es pugui celebrar aquesta prova amb l’esmorzar, la
competició i els obsequis dels diferents col·laboradors.

Control de temperatura, gel hidroalcohòlic i distància entre els participants han estat algunes mesures per garantir l’èxit de l’activitat
Revista
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ESPECTACLE ITINERANT INFANTIL ‘HELIKO’
Seguint amb les propostes plantejades a l’aire lliure, l'espectacle
itinerant infantil ‘Heliko’ de la companyia ‘El Sidral’ ha omplert
d'ambient i rialles els carrers de la nostra vila.
La sinopsi de l’espectacle gira al voltant d’una família que arriba
amb la seva casa al damunt, transportada pel seu cargol Heliko.
Busquen un lloc on quedar-se. Mentre ho fan, aprendran coses
sobre els habitants del poble on es troben i veurem la seva
quotidianitat una mica diferent de la nostra. Hauran de posar-se
d’acord sobre què fer: quedar-se o seguir.
Guardant distàncies de seguretat i protegits amb mascareta, els infants torressencs han pogut sortir al carrer
a veure l’actuació i, fins i tot, han pogut acompanyar a aquesta peculiar família durant part del seu recorregut.

ESPECTACLE ‘MOLTES GRÀCIES’ D’EN QUIM MASFERRER
Un dels actes previstos més esperats pel veïnat, dins d’aquest programa de Festa reinventat per la Covid-19,
era l’espectacle també itinerant sota el títol ‘Moltes Gràcies’ protagonitzat per l’actor i presentador Quim
Masferrer, conegut entre altres pel seu programa a TV3 ‘El Foraster’.
En un escenari mòbil d’uns 10 m², dalt d'un camió, en Quim ha recorregut diferents pobles de Catalunya i,
des del passat 6 de desembre, també Utxesa i Torres de Segre. Primer, durant el matí, l’humorista ha visitat
l’espai natural del nostre embassament des del Punt d’Informació fins a les urbanitzacions properes a la
recerca d’històries i curiositats entre el veïnat.
A la tarda, sota un vent gèlid que ha fet abrigar als
veïns i veïnes, el show s’ha traslladat als carrers de
Torres de Segre on l’actor ha anat entrevistant a gent
del carrer, convidant el públic a pujar al seu escenari i
ha entregat en persona els premis als tres guanyadors
del concurs de dibuix del llibret de la Festa Major.
Amb l’objectiu de fer passar una bona estona als
vilatans i de recollir històries entranyables, un equip
de càmeres i un de realització ha anat cobrint
l'escenari i tothom des del seu mòbil, tauleta o smart
Moment d’entrega del primer Premi del Concurs a l’Aina Serra.
TV ha pogut seguir-ho a través d’un enllaç de Youtube.
En definitiva, una proposta original que barreja
l'humor i l’emotivitat i que ha permès compartir amb
la resta de torressencs situacions gracioses i moments
singulars immersos i entrelligats amb la situació que
ens ha tocat viure.
Com no podia ser d’una altra manera, en Quim
Masferrer ha finalitzat l’espectacle de més d’una hora
i mitja amb la seva reflexió final i la frase típica:
“Gent de Torres de Segre... sou molt bona gent!”.
Els membres de l’equip de la Bitlles han estat uns dels entrevistats durant
el recorregut amb en Mariano Aranda com a protagonista.
Revista
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VERMUT DE DIUMENGE PER A TOTHOM
Amb motiu de la Festa Major, i tenint en compte la situació excepcional
que vivim, l’Ajuntament de Torres de Segre ha convidat a tot el poble a
fer el vermut de diumenge el passat 6 de desembre.
Dies previs a la celebració, cada família de la vila havia rebut un val que
ha utilitzat per anar a buscar un lot de productes típics d’un bon
aperitiu als diferents establiments de restauració del municipi. Abans
les famílies havien trucat al restaurant escollit per poder fer la seva
comanda i poder recollir-la entre les quatre opcions disponibles: Bar
Les Palmeres; Braseria Tuluc; Virginia i Sabrina.
NOTA: L’exhibició de trial d’enduro prevista pel matí, finalment no s’ha pogut dur a terme ja que ha estat
denegada pel Procicat.

AJORNAMENT DE LA SESSIÓ D’AUTOCINE A L’ESPLANADA DEL CAMP DE FUTBOL
El pas d’un front actiu de precipitació durant bona part del
matí ha estat el causant de l’ajornament de l’autocine pel
pròxim dissabte, davant la impossibilitat de muntar la
pantalla de grans dimensions i la instal·lació elèctrica
corresponent. Arribat dissabte, amb l’espai tot senyalitzat i
l’esplanada delimitada, en aquest cas el fort vent, ha
resultat el motiu per anul·lar de nou una proposta nova que
permetia gaudir del visionament d’unes pel·lícules des de
dins els cotxes particulars del veïnat. Tot i aquests dos ajornaments, l’autocine es manté en peu pendent
d’assignar nova data que ja serà més endavant, quan la situació ho permeti.

MISSA MAJOR EN HONOR A LA IMMACULADA CONCEPCIÓ

Els rams de l’ofrena floral del pubillatge
als peus de la figura de la Immaculada Concepció.

Coincidint amb el darrer dia de celebració i seguint la
tradició, s’ha realitzat la cerimònia o missa major dedicada
a la Immaculada Concepció.
La missa, oficiada per mossèn Hèctor, ha respectat en tot
moment les limitacions d’aforament i les mesures
aconsellables per combatre el virus.
Una eucaristia que ha comptat amb l’acompanyament
musical en directe d’Estefania Bellmunt al violí i Màxim
Solanes al piano i que ha destacat per l’ofrena floral dels
membres del pubillatge torressenc a la imatge de la
Immaculada Concepció de Maria.
Revista
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INAUGURACIÓ DEL CARRER DEDICAT A FRANCESC CHARLES I DOMÈNECH

Talment com la placa a mossèn Xavier Batiste, la d’en Francesc Charles duu
al peu informació sobre part de la seva biografia.

En sortir de missa, s’ha fet el canvi de nom del carrer
‘C’ al carrer Francesc Charles i Domènech.
Davant la presència d’alguns veïns i veïnes que han
volgut ser-hi presents malgrat el vent, l’alcalde de la
vila, en Joan Carles Miró, ha dedicat unes paraules a
la seva dona Antònia i a la resta de familiars presents
destacant la figura d’en ‘Paquito’ en favor de Torres
de Segre, motiu principal per a poder-li reconèixer la
seva labor posant nom a un carrer que, curiositats de
la vida, resta ben a prop de la que va ser casa seva.
La placa del nou carrer ja llueix orgullosa de
representar a un torressenc que fou alcalde, regidor,
director de la ‘Coral la Lira’ durant més de 30 anys,
músic i escriptor de diferents llibres de poesia.
Celebrem que vilatans destacats del nostre municipi
puguin ser reconeguts i formin part d’ell donant nom
en alguns dels nostres carrers.
Esperem, en els pròxims temps, poder dedicar més
espais o simbolitzar d’alguna manera a tota aquella
gent de Torres que realment s’ho mereix.

ACTUACIÓ ITINERANT DE L’ORQUESTRA GIRASOL
Com a darrer acte d’aquesta atípica Festa Major condicionada per
l’actual pandèmia, l’Orquestra Girasol ha fet un recorregut musical
pels carrers de la nostra vila mostrant el seu espectacle itinerant
‘Gira-festa’ des d’un camió per complir amb totes les mesures de
seguretat de la Covid-19.
El conjunt musical, amb prop de 40 anys d’història, s’ha hagut de
reinventar davant la impossibilitat d’actuar, com seria l’habitual,
dins del pavelló i, tot desafiant el fred i el fort vent, ha escampat la
seva música pels diferents indrets de la nostra població amb un
repertori renovat i variat que ha fet gaudir als vilatans des de casa
seva amb una imatge dels músics sobre el camió que quedarà, de
ben segur, pel record d’aquesta estranya situació social.
Ha finalitzat una nova Festa Major de Santa Bàrbara, molt diferent
de la que ens imaginàvem ara fa un any, però a la fi, hem pogut
reviure el sentiment de celebració i tradició tan important en la vida
d’un poble com el nostre que es manté ferm i fidel a la seva història.
La situació sanitària i les autoritats competents ens han permès fer
el que s’ha fet, amb el requisit de fer-ho bé i garantint la seguretat
de tots i totes. Esperem que tot plegat quedi pel record i que l’any
que ve puguem celebrar-ho com s’havia realitzat fins ara.
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UN PESSEBRE DÓNA LA BENVINGUDA A L’AJUNTAMENT
Aquest any i durant les Festes Nadalenques, quan hom entra
a l’Ajuntament es troba un pessebre de grans dimensions
que li dóna la benvinguda. Aquesta representació nadalenca
és obra del mestre veí de Torres de Segre, Paco Vidal i Bleda.
Després dels dies de Festa Major, el Paco ha començat els
preparatius per tal de condicionar els baixos de l’Ajuntament
i fer tots els treballs necessaris perquè poguéssim gaudir
d’un dels seus pessebres.
Recordem que el Paco va estar de jove a ‘La Escuela de
Maestria Industrial de Lérida’ i, més tard, va ser monitor de
En Paco Vidal fent els últims retocs al pessebre de grans
dimensions que llueix aquests dies als baixos de l’Ajuntament
construcció de l’Escola Taller de Lleida. Si a tot plegat hi
sumem una gran afició a la restauració d’imatges i a la
creació de figures i pessebres, ens trobem davant un artista
que domina totes les tècniques. La seva figura ha estat
reconeguda a Lleida com a mestre pessebrista i ha fet vàries
exposicions de diorames nadalencs.
Al pessebre que el nostre protagonista a fet a l’Ajuntament,
ha volgut recrear diferents moments de la història bíblica
d’aquestes dates que ens ocupen tals com: la sortida dels
Reis Mags d’Orient, el pessebre o l’anunciació de l’àngel als
pastors. A cada espai ha col·locat una il·luminació
Imatge ampliada d’una part de la representació on es pot veure
el nivell de detall en les diferents escenes de la mateixa.
determinada que dóna una imatge bucòlica i sensible.
Més d’una trentena de figuretes vingudes del poble murcià de Puente Tocino o dels germans Castells de
Barcelona, comparteixen un total de nou espais. Amb elements d’arbres, escaiola, suro o resina, per exemple,
el Paco ha estat treballant a casa durant més de dos mesos creant les diferents situacions, en tres mòduls
diferents. Aquests mòduls han estat traslladats a l’Ajuntament perquè el dia de Santa Llúcia, tal com mana la
tradició, pogués lluir a l’entrada del Consistori.
Des de l’Ajuntament volem agrair la feina i la predisposició plena d’en Paco, no només en l’elaboració
d’aquest pessebre sinó també en altres tasques de reparació de figures que fa desinteressadament.

XXII CONCERT D’ORGUES DE PONENT I DEL PIRINEU A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL

El so de l’orgue, excel·lentment tocat, s’ha fusionat
fantàsticament amb les potents veus de les dues sopranos

El 13 de desembre ha tingut lloc a l’església Parroquial de
Torres de Segre la vint-i-dosena edició del festival Orgues de
Ponent i del Pirineu 2020. Aquest Cicle de concerts, creat l’any
1999 i en el que es pretén que la figura central sigui l’orgue,
l’organitza anualment l’Associació d’Amics de l’Orgue de les
Comarques de Lleida. Amb el fonamental patrocini de les
Regidories de Cultura dels ajuntaments que hi participen, a
més a més del suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la
Diputació de Lleida, i el Departament de Cultura de la
Generalitat, l’Ajuntament de Torres de Segre ha recolzat, any
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rere any, la continuïtat d’aquest concert que ha esdevingut
tradicional. Una activitat singular que dóna a conèixer i a
divulgar el patrimoni organístic de les nostres comarques.
L’orgue de Torres de Segre és un petit orgue de cor construït
als darrers anys del segle XIX a Anglaterra, atribuït a la casa
Forster, que per vicissituds que desconeixem, va acabar a casa
d’un antiquari gironí. Posteriorment fou restaurat, traslladat i
ubicat a la nostra església parroquial, on, ara per ara, podem Representants del pubillatge local s’han fet una fotografia de
record amb l’Olga, la María i el Juan
dir que és un dels elements més antics de la parròquia.
El concert ha anat a càrrec de les sopranos María Sala i Olga
Farrando, acompanyades per l’organista Juan San Martín. Tres
excel·lents professionals que han interpretat un interessant
repertori barroc.
La Maria fou professora de tècnica vocal i musica de cambra al
monestir de l’Escorial i, actualment, és professora de cant al
Conservatori Professional de Música de Saragossa. L’Olga en canvi,
lleidatana, és professora de llenguatge musical i alumna de Marta
Almajano al Conservatori Superior de Música d’Aragó. Finalment, el Juan és organista per oposició de la
Basílica del Pilar de Saragosssa i professor d’improvisació al Conservatori Superior de Música d’Aragó.
Durant l’actuació, a causa de la situació excepcional que estem vivint, s’han seguit, fil per randa, totes les
recomanacions sanitàries per tal d’evitar contagis. Una cinquantena de persones han pogut gaudir d’aquest
magnífic concert, entre les quals havia membres del Consistori i una representació del Pubillatge local.

TROBEM EL TRONC O LA SOCA DE NADAL A L’ERMITA DE CARRASSUMADA
Una dotzena de famílies han trobat els seus troncs o soques
de Nadal a l’entorn de l’Ermita de Carrassumada el passat 13
de desembre. Allí, uns simpàtics pastors els han fet entrega
d’uns sobres amb els seus noms en els que hi havia un seguit
de pistes per tal de trobar el seu ‘Tronc’ o ‘Soca’ corresponent.
L’emoció dels infants es barrejava amb la perícia de les famílies
per tal d’esbrinar on els portaven les probes a seguir.
S’ha pogut trobar un tronc
arraulit darrera l’escolanet de
la capella, un altre mig tapat a
En un sobre personalitzat per a cada nen i nena, s’amagaven
les pistes per poder trobar l’esperat tió de Nadal
la llar de foc del menjador i,
fins i tot, un dins d’un forat sota unes plantes punxegudes... L’alegria de les
troballes s’ha arrodonit amb l’estona de cançons i jocs que els pastorets de
la companyia Sac d’espectacles han suggerit a un públic entregat.
Un pot solidari ha convidat als assistents a fer una donació voluntària per la
Marató d’aquest any, acció que ja fa anys es proposa des de l’Associació
dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada.
Organitzada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament des de fa dos anys,
aquesta proposta s’ha avançat una setmana amb relació a l’any anterior,
perquè els nens i les nenes puguin tenir més aviat el seu estimat Tronc o
Soca a casa, puguin donar-los-hi més menjar i així els hi puguin ‘cagar’ més coses durant la nit de Nadal.
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ARRIBADA DELS PATGES REIALS PER A RECOLLIR LES CARTES DELS INFANTS
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient han enviat a
l’Ajuntament de Torres de Segre, un vídeo amb un
missatge molt important per la gent del poble. En ell, els
Reis Mags explicaven el que calia fer, tant en la recollida de
les cartes com en la Cavalcada del dimarts 5 de gener.
Aquest vídeo va ser enregistrat un dia que Ses Majestats
van venir al nostre poble per sorpresa, per tal de prendre
mides dels carrers i estudiar la manera de portar les
joguines i els desitjos a les diferents llars de la millor
manera possible, tenint en compte els temps complicats de
pandèmia que estem vivint.
Davant les noves restriccions sanitàries dictades des del
govern català que entraven en funcionament el 21 de
desembre, des de l’Ajuntament s’ha considerat avançar la
recollida de les cartes dels nens i les nenes de Torres al dia
20, per tal de no tenir problemes d’enviament i que totes
elles poguessin arribar a destí, habilitant també el correu:
reismagstorresdesegre@gmail.com amb aquest propòsit.

La comitiva Reial ha sortit des de l’Ajuntament completant tots els

carrers de la nostra vila per poder recollir totes les cartes.
Així doncs, el diumenge dia 20 de desembre, una carrossa
amb una gran bústia en la part davantera, ha portat als
patges d’en Melcior, Gaspar i Baltasar a recollir els desitjos
de la mainada i de tothom que volgués demanar alguna
cosa als Reis Mags.
A les 11 del matí, un animat acompanyant Reial anomenat
Safirdesig, ha començat a animar a tothom que trobava pel
carrer a dipositar les cartes dins la bústia.
Un itinerari que ha recorregut prop d’una setantena de
carrers i que s’ha hagut de modificar algun cop degut a
l’afluència o no de gent expectant, acabava tres hores més
tard havent acomplert el seu propòsit, recollir els somnis
dels quals creuen en la màgia dels Reis Mags.
Hem de destacar l’exemplaritat de totes les famílies al
respectar els grups bombolla, els nens i les nenes acomplint
en tot moment les normes sanitàries amb la mascareta ben
posada i esperant a la porta de casa seva. Tot i això, la
brillantor en els seus ulls al veure l’arribada dels patges, el
nerviosisme en les seves mans i el seu cos i els amples
somriures d’alegria han fet que els organitzadors d’aquesta
trobada Reial tinguin una força renovada a l’hora de
treballar per una Cavalcada de Reis lluïda i que, en la
mesura que sigui possible, compleixi amb totes les mesures sanitàries legalment establertes.

És també que des d’aquestes pàgines apel·lem a la responsabilitat de tothom a l’hora de fer cas a les
recomanacions de l’Ajuntament per fer front a la propagació de la Covid-19.
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MÚSICA A L’ESGLÉSIA PER NADAL
L’època nadalenca sempre és un bon moment per regalar una mica de música als nostres sentits. Primer, el
dia 25 de desembre, durant la celebració de la missa i a mode d’acompanyament eclesiàstic, dos professors
de l’escola de música l’Intèrpret, han interpretat melodies de sempre i nadales tradicionals. Per una banda,
la soprano Paula Costes ha enlairat la seva veu magistral amb l’acompanyament al piano de l’Ignasi Camps.
Tot plegat ha estat una gran exquisidesa acústica que ha fet arrencar els aplaudiments dels i les assistents.
Dos dies després, també a l’Església, s’ha realitzat un concert
ben diferent amb un canvi de registre musical però talment
interessant. Amb el nom de Tribut al Rat Pack, l’Èric
Hernández com a Dean Martin, Rosendo de la Cuesta donant
veu a Sammy Davis Jr. i Christian Mòdol representant a Frank
Sinatra, han interpretat al mític grup de swing i jazz que va
néixer a mitjans dels anys 50. En el repertori d’aquest
magnífic concert s’han escoltat peces conegudes com ‘New
York’, ‘Tell me cuando’ o el famós ‘My way’ que va cloure
Moment durant l’actuació del grup ‘Rat Pack’
l’acte. No podien faltar tampoc cançons nadalenques.
Els tres cantants, en tot moment, han donat proves de la seva professionalitat tot introduint una mica
d’humor i coreografies que ha fet aplaudir d’allò més a un públic totalment entregat.

CAMPANYADA ‘DESEMBRE SOLIDARI’
Generalment s’associa el desembre al mes de la solidaritat.
Tot i que el fet d’ajudar als col·lectius més desafavorits és una
acció que ha de durar tot l’any, és notori l’increment
d’aquesta generositat durant aquest període. Sigui com sigui,
són moltes les iniciatives solidàries que sorgeixen en aquestes
dates i l’Ajuntament de Torres de Segre ha volgut ser més
solidari que mai davant l’augment de necessitats bàsiques a
les quals diferents ONG s’han trobat arran de la Covid-19.
A tal efecte, des de les Regidories de Cultura i Benestar
Les parades solidàries han acollit força gent interessada
Social, s’ha organitzat cada dimecres de desembre una
paradeta solidària amb llibres desqualificats de la Biblioteca de Torres de Segre ‘Guillem de Cervera’.
Amb aquesta acció, i amb el preu simbòlic d’un euro per llibre, tots els que varen apropar-se a la paradeta
de la Plaça Catalunya, feien un donatiu i, alhora, s’emportaven cultura cap a casa. L’equip de govern acordà
també dotar 100 euros per cada causa. Per tant, les recaptacions totals aconseguides han estat:
Dimecres 9 de desembre
Banc d’Aliments de Lleida

Dimecres 16 de desembre
La Marató de TV3

Dimecres 23 de desembre
Càrites Diocesana

Dimecres 30 de desembre
AFANOC Lleida

Durant tots els dimecres també s’ha fet recollida de joguines noves per
la Creu Roja que han estat entregades a aquesta entitat el darrer dia de
l’any 2020.
Agraïm a tothom la seva col·laboració. Hem demostrat, un cop més, que
Torres de Segre és un poble solidari.
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VANDALISME I BROSSA A L’ENTORN DE LA FUSTERIA
Un cop més, volem continuar fent una denúncia social
d’una sèrie d’actes incívics que malmeten sovint el nostre
entorn i patrimoni natural. En aquest cas, volem mostrar
el rebuig a totes aquelles accions de tirar brossa, de no
deixar-la tirada per terra i, sobretot, de la
crema il·legal dins de la Reserva, acte que està molt
penalitzat i que és provocat de manera reincident per a
persones que vénen de llocs propers a ‘La Fusteria’ i fan
barbacoes il·legals, amb el risc que això pot comportar en
Imatge on es pot veure alguna de les accions que es denuncien
aquest espai transformat com a punt d’informació i que
està fet, en major part, de fusta. Una crema incontrolada com la que es denuncia en aquest article pot arribar
a malmetre l’edifici en si i provocar un desastre natural a l’entorn que l’envolta.
Des de l’Ajuntament, dins de TDSNaTur, es celebra que la gent vingui a Utxesa de visita, a gaudir d’una bona
estona de lleure, a practicar esport o a fer pícnic a la zona habilitada vora l’embassament, però cal que també
es tingui present que s’han de recollir les deixalles que es puguin generar i mostrar un respecte envers un
entorn que és patrimoni de tots i totes.
Durant els mesos d'estiu, la zona més afectada per aquestes accions vandàliques ha estat l'espai del tossal
de Carrassumada i, ara, els darrers episodis detectats més preocupants s’han produït al darrere de ‘La
Fusteria’ on els tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament havien habilitat una zona de descans coberta per
als visitants, amb un banc reciclat fet amb fustes de palets, que s’ha convertit en un lloc d’encontre de pícnic
i barbacoes il·legals d’uns irresponsables que es dediquen a embrutar, trencar i deixar rastre d’escombraries.
Un dels nostres agents municipals ha estat el que ha descobert, recentment, a tres persones fent en aquest
indret una de les cremes il·legals cremant un dels coixins del banc així com un dels bancs que hi havia a la
zona d'aparcament, que s’havia trencat i n’utilitzaven els trossos per a cremar. Gràcies a l'agent municipal,
una patrulla dels Mossos d’Esquadra, ha pogut identificar els responsables d’aquests fets denunciats.

QUIM MASFERRER VISITA UTXESA DURANT EL SEU ESPECTACLE DE LA FESTA MAJOR
Tal com hem explicat en
l’especial de la Festa Major,
l’espectacle
del
Quim
Masferrer, s’ha iniciat a
Utxesa fent un especial de
l’embassament d’Utxesa.
El recorregut ha començat a
‘La Fusteria’ on l’Adrià i la
L’Adrià Pujol i la Daniela Sánchez durant el moment de rodatge de l’inici de l’espectacle ‘Moltes Gràcies’
Daniela, els tècnics de
TDSNaTur, li han explicat les feines i activitats que s’hi desenvolupen tot mostrant-li també la col·lecció de
figures d’animals autòctons de la zona exposades en aquest edifici i que tothom que vulgui pot visitar.
De la mà dels nostres tècnics, el popular actor ha pogut conèixer l’origen de l’embassament, l’antic
campament de Fecsa-Endesa i ha pogut situar en context un espai natural desconegut per ell i el seu equip i
n’ha pogut fer difusió i promoció a través del seu canal que feia emissió en directe i que segueix molta gent.
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PREPARACIÓ DE LES ACTIVITATS PER L’ANY 2021
Tots sabem que aquest any passat ha estat excepcional,
diferent i estrany. Moltes de les activitats que es tenien
preparades des de la Regidoria de Medi Ambient i Promoció
Turística
per
aquest
any
2020
no
s'han
pogut realitzar, però encara així, s’ha aconseguit organitzar-ne algunes que han resultat prou interessants.
La programació prevista per aquest 2021 és la mateixa de quan es va començar el 2020.
A partir del març, quan vingui l'època de floració, s’iniciaran les visites a l’aire lliure de grup per gaudir de
l’espectacle que ens ofereix el nostre entorn; de cara al final del curs escolar s’està treballant en l’organització
d’algunes visites escolars tant de centres educatius de
primària com d’educació secundària i també es pretén
programar nous tallers a l’entorn de l’embassament com el
de ioga, meditació, astronomia i altres activitats variades.
Aquest any, el que cal aconseguir és que amb precaució,
mascareta i distància de seguretat es puguin fer les
activitats com es feien abans. Això només serà possible
amb una responsabilitat efectiva de tots nosaltres en els
Imatge d’arxiu de l’activitat de ioga que es va fer al pantà
propers dies i setmanes.

RESUM DE L’ANY 2020
Malauradament, aquest any ha sigut per la gran majoria un dels pitjors, ja que mai hauríem pensat a viure
immersos dins d’una pandèmia mundial creada per un virus, ni en estar tancats a casa durant quasi tres
mesos, tancament de fronteres, reducció de la mobilitat del territori, sortir de casa amb mascareta, ficar-nos
gel hidroalcohòlic cada vegada, evitar el contacte amb altra gent, acabar un curs escolar al març...
Des de ‘La Fusteria’ estaven organitzades moltes activitats que, per desgràcia, no s’han pogut fer. Uns mesos
més tard, cap al juliol, s’han pogut reprendre algunes d’elles. D’entre aquestes, la primera que s’ha
fet després de tot això ha estat la de la nit d'astronomia, una proposta que sens dubte va resultar un gran
èxit, tant per l'afluència de gent com per l’activitat. Més tard, s’ha impartit un taller de ioga, un esmorzar
literari i, fins i tot, s’han acabat obrint les escoles al setembre, un fet que ha permès dur a terme tallers amb
els nens i les nenes de l’Escola del nostre poble.
Des de la Regidoria de Medi Ambient i Promoció Turística de
l’Ajuntament, considerem que la part positiva que en podem
extreure dels mesos de confinament és que la gent del
voltant de Torres de Segre i d’Utxesa han aprofitat per
descobrir per primer cop o conèixer millor el seu entorn
natural proper. Com que no es podia sortir de la zona
perimetral establerta, s’han buscat espais propers de casa
sense sortir d'aquesta zona, i molta gent ha trobat en
l'embassament un espai de descoberta i desconnexió molt
El cicloturisme s’ha incrementat a l’espai natural d’Utxesa
necessari de visitar.
Tal com es va comunicar en l’edició passada del Pregoner, l'afluència de visitants ha estat prou bona tenint
en compte totes les restriccions, aquest any el món del ciclisme de lleure ha estat l'estrella a Utxesa.
Per cloure un any diferent, des de TDSNaTur volen aprofitar aquest espai per desitjar molt bones festes a
tothom amb el convenciment que l’any 2021 serà millor que el passat.
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LA PLAGA DEL BERNAT MARBREJAT JA ARRIBA A 130 MUNICIPIS
El bernat marbrejat, una xinxa exòtica provinent d'Àsia, és un insecte que es va detectar per primer cop el
2016 a Girona i la seva expansió pel territori ha estat molt ràpida. Es tracta d'una plaga que ja s'ha localitzat a
més de 130 municipis, per sort i de moment, encara no a Torres de Segre.
Aquesta espècie invasora es va detectar per primera vegada a Europa el 2007. Es distingeix d'altres bernats
autòctons perquè té unes bandes blanques a les antenes. L'insecte no pica les persones ni els animals ni
tampoc transmet malalties. S'alimenta principalment de plantes dels parcs i cultius agrícoles i la seva
afectació se centra sobretot en arbres fruiters i ornamentals i cultius hortícoles.
Aquest insecte resulta molt molest i comporta certa alarma perquè té la particularitat d'hivernar dins les
construccions (edificis, magatzems, cases) i els vehicles. Si es veu amenaçat, desprèn una desagradable olor.
A Catalunya s'han estès per tot el territori, sobretot a
l'entorn de les ciutats i al llarg del litoral.
Molts municipis, fins i tot, han fet una guia per explicar com
combatre aquesta plaga.
A principis de novembre, alertats per la notícia que va
arribar a l’Ajuntament i després que uns veïns albiressin
alguns
exemplars
de
característiques similars
en indrets diferents del
poble, uns pagesos de Torres de Segre van capturar algun d’aquests bernats
i el van dur a analitzar al laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de
Catalunya, únic a Catalunya per poder fer aquesta observació. La primera
valoració feia indicar que es tractava d’aquesta espècie invasora, però
l’informe definitiu derivat de l’anàlisi al laboratori va resultar negatiu
Exemplar capturat a Torres de Segre
que no correspon a la mateixa espècie
descartant que es tractés del bernat marbrejat, tot i ser similar.
Preocupació a l'agricultura
Aquesta plaga del denominat
bernat marbrejat (Halyomorpha
halys) preocupa
molt
els
agricultors, ja que pot provocar
grans danys als cultius. De
moment, sembla no haver arribat a
la nostra zona, però caldrà estar
molt alerta. A França i Itàlia, per
Exemplars de bernat marbrejat sobre els fruits i els danys que aquests produeixen a la collita
exemple, ja ha fet estralls.
S’explica que aquesta xinxa té un aparell bucal que li permet pessigar i xuclar la saba de les fruites i hortalisses
i genera un dany en aquesta fruita i en aquesta verdura que fa que perdi el valor comercial.
Els tècnics d'Agricultura, l'IRTA i les associacions de defensa vegetal estudien des de fa temps quina és la
millor manera de combatre la plaga. Probablement, caldrà una combinació d'estratègies per reduir-ne la
població, posar trampes per matar-lo o, fins i tot, alliberar una espècie de vespa asiàtica que la parasita.
En cas de detectar-se en habitatges, es recomana evitar l'ús
d'insecticides per la seva poca eficàcia. La millor opció per reduir
la seva presència és aspirar-los i submergir-los en aigua.
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NOU CONTROL BIOLÒGIC DE PORC SENGLAR A L’EMBASSAMENT D’UTXESA
A principis de desembre, en concret el dijous 3, s’ha dut a terme
un nou control biològic de porc senglar al pantà d’Utxesa, en
un dels seus extrems tocant al terme de Sarroca de Lleida.
La Societat de caçadors de Torres de Segre i el cos d’agents
rurals han actuat conjuntament per realitzar una nova batuda
d’aquesta espècie porcina salvatge per mirar de controlar
l’expansió d’aquests animals causants de danys importants en
Agents rurals en barca dins l’embassament
els nostres conreus i d’accidents de trànsit amb vehicles rodats.
Aquest any, seguint les recomanacions i mesures sanitàries per combatre la Covid-19, no s’ha dut a terme
l’habitual esmorzar conjunt entre els participants d’aquest control abans de començar la jornada i tothom ha
hagut de seguir el protocol establert dins la Societat.
En aquesta actuació hi ha participat uns 34 caçadors amb 4 colles de gossos, l’equivalent d’uns seixanta cans,
així com una desena d’agents encarregats de diferents tasques entre els quals hi havia els controladors de
trànsit de vehicles dins la zona, una barca per dins de l’aigua i l’equip especialista de gravació amb drons.
Gràcies a l’ajuda de les imatges aèries captades per
aquests aparells voladors s’ha pogut conèixer el punt on
es trobaven i observar de primera mà, l’elevada i
preocupant població de porc senglar dins el pantà, assolint
un recompte aproximat en aquest punt en concret, de 104
exemplars, alguns d’ells força grans. D’aquesta manera, a
través d’aquestes imatges enregistrades, de la barca que
rastrejava l’interior del pantà i els caçadors de peu amb els
gossos, s’ha anat localitzant els porcs senglars i procurat
foragitar-los dels seus amagatalls entre les sisques per a
poder caçar-los, tot i que sense massa èxit doncs només
s’han pogut abatre, finalment, un total de 6 exemplars,
una quantitat molt minsa tenint en compte els observats i
que ha estat fruit de la dificultat de mobilitat a causa de la
vegetació espessa i la facilitat que tenen aquests animals
d’amagar-se i entrar en zones cobertes d’aigua, un fet que
fa que els gossos no hi puguin accedir. L’actuació s’ha
En aquestes dues imatges aèries facilitades pel cos d’agents
rurals es poden apreciar alguns dels animals detectats.
completat, almenys, amb la satisfacció de no haver de
lamentar cap baixa entre les colles de gossos ni cap incident entre els participants.
Novament, es vol ressaltar la importància que tenen avui dia aquests controls biològics dins la nostra zona
per a poder mantenir en nombres raonables la població d’un animal salvatge omnívor capaç de reproduir-se
amb molta facilitat i que troba dins del nostre terme un hàbitat complet pel que fa a menjar i amagatalls.
El porc senglar és un animal transmissor de moltes malalties i a més, aquest any en especial, els conreus de
blat de moro de la nostra zona s’han vist molt malmesos pel seu rastre, ja que són capaços d’arrasar
superfícies grans a causa de l’elevat consum d’aliment que necessiten per a subsistir.
Pels volts del mes de gener per actuar en una altra zona de l’embassament d’Utxesa, seguint una actuació
similar a l’efectuada a principis del mes passat.
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL DESEMBRE
El pla de desescalada a Catalunya, que va començar el dilluns 23 de novembre, ha patit un alentiment per la
decisió de no fer el primer canvi de fase el dilluns 7 de desembre, com estava previst, a causa dels indicadors
sanitaris. Les dades en augment coincidint amb la proximitat de les festes nadalenques, l’increment de la
mobilitat de la gent i el retrobament familiar posa en alerta el món sanitari que fa una crida a la
responsabilitat i prudència per no arribar a principis de gener immersos en una tercera onada que es tem
que sigui de les més fortes.
El 8 de desembre, el Regne Unit, primer país occidental en
aprovar la seva aplicació, posa la primera vacuna a Europa
contra la Covid-19. La primera pacient del món en rebre-la,
Margaret Keenan una dona de 90 anys, anima a la gent a què
també ho faci. William Bill Shakespeare, un britànic de 81 anys,
ha estat la segona persona al món en rebre la primera dosi
d’aquesta vacuna.
Margaret Keenan, la primera dona al món
en rebre la vacuna de la Covid-19 de Pfizer
L’endemà, Oxfam i Amnistia Internacional alerten de la
desigualtat en l’accés a la medicació. La vacuna d’Oxford i la russa Sputnik s’alien per ser més efectives.
Dos dies després, les dades segueixen moderadament optimistes a casa nostra. El risc de rebrot baixa a totes
les comarques de Ponent. Se segueixen fent cribratges a la demarcació de Lleida però amb un índex baix
d’assistència de la població. Salut detecta 27 positius en els prop de 10.000 tests ràpids fets fins ara a Ponent.
Al mateix temps, països europeus com Alemanya, França i Holanda estableixen mesures contundents per
frenar l’expansió del coronavirus amb un ‘confinament dur’, ja que les xifres de contagis i morts estan al
màxim, tancant les escoles, els comerços no essencials i les pistes d’esquí, entre altres. A la resta de països i
a Espanya, però no es plantegen aquestes mesures i no es descarten obrir en breu les estacions.
Acord de la Unió Europea amb Polònia i Hongria per desbloquejar els fons de recuperació previst per als
pròxims 7 anys. El Govern ha destinat, a través del Departament de Presidència, més d’un milió d’euros per
als municipis més afectats pel rebrot de l’estiu al Segrià.
El món continua registrant nous positius i morts, Espanya acumula 10.519 nous casos i 325 defuncions més
el dissabte 12 de desembre. Ponent supera els 500 morts i els 53.000 contagis per Covid-19 des del mes de
març. Els geriàtrics registren 11 morts per cada 100 usuaris positius i sumen el 45% de morts per coronavirus.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, optimista davant l’arribada de les dosis de vacunes, preveu que el 70%
de la població estarà vacunada a finals d’estiu. Fernando Simón alerta que la vacuna immunitza en la segona
dosi. El dia que Educació estudia fer tests massius a les escoles després de les vacances de Nadal i ajorna a
l’11 de gener el retorn a l’Escola per allunyar-lo de les reunions familiars.
La consellera de Salut, Alba Vergés, reconeix que les xifres de la pandèmia a Catalunya abans de l’inici de les
festes de Nadal no són bones i les previsions encara menys i exposa que si cal actuar, se farà.
Una setmana abans d’iniciar les festes nadalenques, es detecta una nova variant de
coronavirus més contagiosa al Regne Unit i dos dies després, una altra a Sud-àfrica, però
sembla que no sigui més letal, tot creant una incertesa absoluta i preocupació entre els
especialistes. El 26 de desembre es detecta a Espanya els primers casos de la variant
britànica. En el cas que les actuals vacunes no serveixin per aquesta nova variant de coronavirus, Pfizer i
Moderna podrien modificar les seves vacunes per a generar immunitat a aquesta nova mutació del virus.
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A partir del 21 de desembre entren en vigor mesures especials per contenir l’increment de casos que s’ha
produït en les últimes setmanes. El canvi afecta el període de Nadal i modifica alguns dels aspectes de la seva
celebració. Les mesures estaran vigents fins a l’11 de gener, amb una possible revisió el dia 28 de desembre
si les dades ho permeten que al final s’han quedat en res. La restauració s’emporta la pitjor part, només
podrà servir a l’interior en les franges de l’hora d’esmorzar i de dinar aplicant-se a més el confinament
comarcal amb excepcions. El mateix dia, el risc de rebrot supera els 1.000 punts al Pirineu i la regió de Lleida
frega els 300 amb una velocitat de contagi que segueix a l’alça. Tot i això, l’increment de casos sembla que
no sigui ‘tan exponencial’ com s’esperava Salut amb les UCI dels hospitals catalans al 80% del seu límit.
L’OMS desaconsella les reunions per Nadal i demana incloure als migrants als plans de vacunació.
La vacuna de la Covid-19 de Pfizer arriba i es comença
a administrar a Espanya el diumenge 27 de desembre.
La primera vacunada ha estat Araceli Hidalgo de 96 anys
de la Residència ‘Los Olmos’ de Guadalajara. A partir
d’aquí, la vacunació continuarà simultàniament a totes
les comunitats autònomes, on l’exèrcit ha començat a
distribuir-les, un total de 350.000 dosis que seguiran
repartint-se setmanalment durant dotze setmanes fins
a completar 4.591.275, amb les que es pretén
immunitzar a 2.295.638. A Catalunya, el Departament
de Salut inicia la vacunació també el diumenge 27 de desembre en vuit residències de gent gran catalanes de
titularitat pública sense cap positiu, entre les quals hi ha les de Balàfia i Pobla de Segur.
El mes de desembre i l’any s’acaba amb una tendència a l’alça de positius detectats a la Plana de Lleida i el
Pirineu. No obstant el risc de rebrot sembla estabilitzar-se. Espanya ja registra 17 casos confirmats de la nova
soca britànica, tot augmentant també el nombre d’infeccions que s’apropa als dos milions de casos.
Les xifres mundials de la pandèmia segueixen pujant i, al món, tanquem l’any 2020 arribant als més de 82
milions de casos i se superen el milió set-cents noranta-un mil defuncions.
Els Estats Units d’Amèrica encapçalen amb distància el recompte amb prop de 20.043.565 casos positius i
també en nombre de morts amb gairebé 346.859, ambdós més del doble del mes anterior. Per volum
d’infectats el segueix l’Índia, amb 10.286.709 contagis; el Brasil, amb 7.675.973 i Rússia amb 3.153.960
afectats. França, Regne Unit i Itàlia superen a Espanya com a membres de la UE amb més infeccions.
Dades actualitzades a 31 de desembre de 2020 sobre els efectes de la Covid-19
Fonts: Departament de Salut i
Ministerio de Sanidad

Afectats

TORRES DE SEGRE

177

LLEIDA

26.637

588

CATALUNYA

394.044

17.044*

ESPANYA

1.910.218

50.689

MÓN

82.036.000

1.791.000

Morts

Evolució de la Covid-19 a la província de Lleida

(no disponible)

*El Departament de Salut també inclou les morts notificades per les
funeràries, que es sumen al recompte de les persones que han mort
en centres sanitaris, sociosanitaris, residències o domicilis.
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AFECTACIÓ DE LA COVID-19 AL NOSTRE MUNICIPI I PRINCIPALS ACTUACIONS
El desembre ha estat un mes en el qual hem hagut de mantenir el pas enrere iniciat durant el novembre.
L’objectiu final és poder aturar l'expansió de la Covid-19 enmig del que molta gent considera la tercera onada
de la pandèmia, per això, tant a Torres de Segre com a Catalunya hem viscut un Nadal marcat per les
restriccions i les mesures sanitàries establertes per la Generalitat. Al llarg d’aquests últims 31 dies la situació
no ha millorat tan com es desitjava. L’esforç, en general, és enorme per part de la població, però els resultats
no són immediats i caldrà esperar per a comprovar com evoluciona la crisi a tots els nivells. Aquesta vegada
però, hi ha una gran novetat que està cridada a ser la gran aliada: la vacuna. L’esperat antídot que ha de
portar un punt d’inflexió i ha d’ajudar-nos a revertir definitivament cap a una situació millor. Tot indica que
estem al principi del final, però el camí encara és llarg. Cal que seguim sent responsables, per nosaltres i per
tota la gent que ens envolta.
Per la seva banda, el comerç local poc a poc continua remuntant. Ja sabem que l’activitat dels autònoms i les
petites empreses del poble són les més perjudicades per totes les restriccions acumulades des de l’inici de la
pandèmia, però tot i la situació sensible, l’increment del consum per part de la població i les subvencions que
van arribant de l’Administració, ajuden a impulsar lentament l’economia de casa nostra i de l’Estat.
Torres de Segre iniciava el desembre amb
165 casos positius confirmats -i
- casos positius confirmats (des d'abril fins a desembre de 2020)
acumulats des de l’inici del recompte al
març- i l’hem finalitzat amb 177, per tant
200
177
són 12 les persones contagiades durant
165
les últimes setmanes. La xifra d’infectats
150
125 133
110
torna a baixar en l’últim mes de l’any,
90
100
després que el novembre (amb 32)
trenqués la tendència a la baixa dels
50
20
10
9
anteriors mesos: agost (21), setembre
0
(15) i octubre (8). El desembre,
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
desafortunadament, ens deixa noves
víctimes mortals al nostre municipi per coronavirus, totes d’edat avançada, que es sumen a les primeres que
hi va haver al novembre. En aquest sentit i per qüestions de confidencialitat, Salut no facilita les dades
específiques, si que es fa per província.
EVOLUCIÓ COVID-19 A TORRES DE SEGRE

Segons el registre del Departament de Salut, la xifra de persones sospitoses de contraure Covid-19 ha seguit
pujant dels 556 inicials als 674 en l’últim dia de desembre: aquestes 118 persones són una mica més que les
88 comptabilitzades al novembre. Aquesta dada ha augmentat, principalment, pel cribratge massiu que es
va realitzar l’11 i 12 de desembre a la nostra Àrea Bàsica de Salut. No obstant, la taxa local estandarditzada positius per cada 10.000 habitants- ha crescut 60 punts i fins arribar als 818. La xifra segueix sent superior
que el valor de la comarca del Segrià (653) però una altra vegada, per davall de municipis veïns com Aitona
(1.211), Sudanell (1.059), Alcarràs (1.008), Sunyer (943) i Soses (938).
Les festes i celebracions han estat les protagonistes de les últimes dates. A Torres de Segre el desembre el
doblement festiu, ja que coincideixen tant la Festa Major com Nadal. En aquest sentit, pel que fa als actes
locals, aquest mes també s’han pogut reprendre algunes activitats de la vila -principalment culturals- que van
quedar suspeses arran de les mesures establertes per la Generalitat. En aquest sentit, encara que ni de bon
tros s’ha recuperat la normalitat, s’han pogut dur a terme esdeveniments com el ‘Desembre Solidari’ a la
plaça Catalunya, la recerca del tronc de Nadal a Carrassumada, el festival de música d’orgue a l’església, el
sorteig de les cistelles de La Marató de TV3, la recollida de cartes per part dels Patges Reials, l’entrega
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d’obsequis als nadons nascuts el 2020 i el concert tribut al grup Rat Pack. Aquestes activitats s’han pogut
desenvolupar tenint en compte la normativa sanitària del moment, ara bé, un cop més, altres actes previstos
han quedat suspesos o ajornats, amb la intenció això sí de poder-los recuperar quan la situació millori.

REPARTIMENT GRATUÏT DE MASCARETES I GELS HIDROALCOHÒLICS
Com és habitual cada mes, s’ha realitzat un nou repartiment de
mascaretes quirúrgiques i gels hidroalcohòlics per part de
l’Ajuntament. Aquesta vegada, el dimarts 22, en horari de matí i
tarda, els lots de prevenció han arribat a 1.000 persones de
Torres de Segre. Des que va començar la iniciativa, aquesta és
una xifra record tenint en compte que en aquesta ocasió l’entrega
ha estat en una sola jornada, i no en dos, com succeïa en anteriors
mesos. També s’ha repetit l’entrega de mascaretes tant de talla i
disseny adult com d’infantil per a les famílies del municipi.
Veïns i veïnes acudint a l’entrega dels lots per part de
les regidores Pepita Ruestes i Mihaela Balcanu.
El Consistori manté la voluntat de seguir distribuint material
sanitari perquè el veïnat pugui seguir utilitzant-lo i tingui una millor protecció davant un possible contagi.

SELECCIÓ DE LES POSTALS PER LA FELICITACIÓ DE NADAL
Tal com és habitual, dies abans de la celebració de les festes de Nadal, s’ha celebrat el concurs per escollir
les quatre felicitacions nadalenques que l’Ajuntament envia per les cases.
Seguint el funcionament d’anys anteriors, l’Escola Carrassumada ha realitzat un concurs intern en el qual hi
ha participat tot l’alumnat del centre, des dels més petits de P3 fins als de 6è curs de primària.
D’entre un bon grapat de bones i originals propostes, i després d’una preselecció de l’equip docent de cada
cicle, s’han escollit les quatre il·lustracions definitives, una per a cada cicle educatiu.

Les quatre postals triades amb les seves dibuixants. D’esquerra a dreta: Anabela Tuluc, Adriana Flores, Cèlia Florensa i Sheila Llop

No volem cloure aquesta publicació
sense felicitar a tots els nens i nenes de
la vila que hi han participat tot fent un
gran reconeixement al seu esforç i
dedicació a l’hora de realitzar aquestes
postals així com donar l’enhorabona a les
quatre alumnes seleccionades: l’Anabela
Tuluc (P5), l’Adriana Flores i Nedelcu (2n
curs), la Cèlia Florensa i Alentà (3r curs) i
la Sheila Llop i Ungria (5è curs).
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UN OBSEQUI PELS 19 TORRESSENCS NOU NATS DEL 2020
Un total de dinou han estat els nens i les nenes que
han nascut a Torres de Segre durant l’any 2020. Des
de l’Ajuntament, se’ls ha volgut donar la benvinguda
amb un obsequi carregat de bons propòsits, tant pels
nadons com per les seves famílies.
A tal efecte, el diumenge dia 20 de desembre, una
representació del Consistori, encapçalada per l’alcalde,
en Joan Carles Miró, ha visitat les llars que aquest any
han estat afortunades amb un naixement.
Un petit lot que amb el títol ‘Créixer i llegir junts’
intenta recordar a les famílies la importància de
fomentar la lectura des dels primers anys, per tal
d’esdevenir persones adultes formades, educades i
amb criteri propi. Al mateix temps, aquest obsequi vol
ser una eina que pugui emprar-se en la lectura familiar.
Els moments compartits de lectura reforcen els llaços
afectius i creen en les filles i els fills sensacions i records
que perduren per tota la vida.
L’esmentat regal consta de:
 El llibre ‘Créixer i llegir junts’, escrit per Ramon
Besora i il·lustrat pel pedagog Francesco Tonucci.
En aquest volum els pares i mares podran trobar
les pautes per orientar als nens i les nenes en la
lectura, en cada etapa de la vida.
 Un llibre de Babar, un dels contes clàssics més
importants de la literatura infantil, reeditat per
Pagès editors.
 Un CD de cançons de bressol.
 Una targeta per poder tramitar el carnet de la
Biblioteca de Torres de Segre.
La nova iniciativa, impulsada per la Regidoria de
Cultura, aposta per l’enriquiment personal basat en la
música, la lectura, les emocions, els somnis i els mons
inimaginables que els llibres poden oferir.
Aprofitem l’avinentesa per felicitar de nou a les prop
de vint famílies torressenques afortunades per
l’arribada dels nous membres a les seves llars i a la
nostra vila. Des d’aquest espai volem donar la
benvinguda al Bryan Gabriel, a l’Arnau, a l’Erik, a
l’Arlet, a l’Amir, a la Bruna, al Martí, a l’Èlia, a la
Gal·la, a l’Aran, al Marc, al Samuel, al Marco Andrei,
a l’Alexandra, a l’Anastacia, al Biel, al Samuyl, a la
Noa i a la Iasmina Andra.

Tres de les dinou famílies que han rebut l’obsequi de l’Ajuntament
pel naixement del seu fill/a durant aquest 2020.
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INICI D’UN NOU CURS DE PREMONITORS I PREMONITORES DE LLEURE

Situació de dinàmica de grup amb la distància i la mascareta

Els dies 28, 29, 30 i 31 de desembre, ha tingut lloc un nou
curs de premonitors/es de lleure adreçat a joves que es
vulguin formar en aquest àmbit de 15, 16 i 17 anys i que
per edat encara no poden optar a fer el de monitor. Aquest
curs, engegat per la Regidoria de Joventut juntament amb
el Consell Comarcal del Segrià en el marc del pla local
2020, ha estat impartit per una formadora de l’Escola
Forca. En aquesta ocasió, la Sala d’Actes de la Plaça
Catalunya ha estat el lloc escollit per fer el curs, a causa de
la normativa establerta pel Govern pel que fa a espais i
distàncies de seguretat. El curs combina la formació teòrica
i pràctica amb les diferents dinàmiques de grup.

LA TASCA DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL DESEMBRE
Al llarg d’aquest mes de desembre, el Grup de Rescat local ha dut a terme diverses actuacions:
▪ El 19 de desembre, uns veïns de Torres de Segre que
passejaven per Utxesa s’han trobat una gosseta perduda
embarassada. Després d’esperar una estona per veure si algú
la reclamava, han decidit trucar a una membre del Grup de
rescat perquè se’n fessin càrrec. En veure l’estat de l’animal i
el fred que feia aquell dia, el Grup local ha decidit no deixar la
gosseta sola i no tancar-la a les dependències municipals. La
Kira, que és com ha estat anomenada, s’ha quedat en un
magatzem particular durant dos dies. Mentre se n’ha fet
difusió de la seva pèrdua, s’ha verificat que no portava el xip
identificador i s’ha buscat el/la possible propietari/tària.
L’avançat estat de gestació de la gosseta ha fet que el Grup de
Rescat s’hagi posat en contacte amb la responsable de la
protectora de Seròs que ràpidament se n’ha fet càrrec.
L’animal ha donat a llum quatre cadells durant la nit del 22 al
23 de desembre. En el moment d’escriure aquest article, tots
es troben en perfecte estat de salut. Caldrà esperar doncs el
temps necessari perquè els cadells puguin trobar una llar.
▪ L’endemà mateix de la història de la Kira, s’ha trobat una altra
gosseta a ‘Les Casetes’. Alertades per un veí, el Grup de rescat
ha pogut recuperar una ‘podenca’ que estava amb la pell i els
ossos i no portava xip d’identificació. Ràpidament, ha estat
traslladada a les dependències municipals on se li ha donat
menjar i aigua. L’animal que estava famolenc ha devorat
ràpidament l’aliment. Al considerar que era un gos perdut,
sense propietari o propietària, i a causa de les seves
condicions feia temps que campava sol, l’endemà s’ha portat
a la gossera comarcal d’Alcanó.

La Kira moments després de donar a llum a 5 cadellets

La segona gosseta trobada presentava
signes evidents d’abandonament i desnutrició.
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REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DE QUALSEVOL ALTRE TIPUS
Com cada darrer de mes, des de l’Ajuntament es vol manifestar el rebuig total
de qualsevol violència. Malauradament, aquest mes, s’han confirmat dos
nous casos de violència de gènere: una dona de 59 anys ha estat assassinada,
presumptament, pel seu marit al municipi de Gondomar (Galícia), segons ha
confirmat la Delegació del Govern contra la Violència Masclista. La darrera
víctima és una dona de 51 anys de Ciudad Real a conseqüència d’una ferida
produïda, també presumptament, per la seva parella que ha estat detingut
pels agents de la Guàrdia Civil.
Enguany, el total de dones que han estat víctimes de violència de gènere
a l’Estat espanyol arriba ja a 43. Des de l’any 2003, inici de
comptabilitzar les dades, ja s’ha assolit l’esfereïdora xifra de 1.076
víctimes a mans de les seves parelles.
Des de l'Institut Català de les Dones, i vinculat a la línia 900 900 120
contra la violència masclista, han facilitat una línia de whatsapp per
garantir l'atenció a les dones en situació de violència masclista durant el
confinament a través del número 671 778 540 que amplia i facilita la
Telèfons gratuïts i totalment confidencials
comunicació escrita i immediata amb les professionals d'aquest servei.

REGISTRES D’UN DESEMBRE VARIABLE QUE ACABA AMB VENT I FRED
Tanquem l’any amb un mes de desembre ben distret en quan a elements meteorològics diversos. L’arribada
de les jornades de boira intenses han anat acompanyades de les baixes temperatures, sobretot pel que fa a
màximes registrades durant el dia. Glaçades de nit i matinada han fet acte de presència, sobretot a darrer de
mes que han compartit escenari amb moments agradables de sol i temperatures per sobre els 12 graus.
A tall de comparativa, desembre no ha estat tan plujós com novembre amb una diferència de 56 mm, però
sí que ha superat en més de 10 punts el mes d’octubre pel que fa a precipitació acumulada.
El descens del mercuri, evident per l’època en la qual ens trobem, s’ha confirmat amb una baixada de gairebé
sis graus de mitjana respecte a les màximes i de quatre graus en les temperatures mínimes de tot el mes.
TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA DESEMBRE 2020
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGREDIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

T. Màx.

T. Mín. Precipitació

01/12/20

7,5 °C
12,4 °C
11,7 °C
11,3 °C
10,0 °C
10,9 °C
7,6 °C
10,2 °C
10,9 °C
14,2 °C
10,9 °C

4,9 °C
2,1°C
1,8°C
1,8°C
0,7°C
4,4°C
4,2°C
3,8°C
4,2°C
4,8°C
5,3°C

0.3 mm

12/12/20

23/12/20

13/12/20

0 mm
0 mm
0.3 mm

14/12/20
15/12/20
16/12/20

0 mm
6.9 mm
0 mm
0 mm

17/12/20
18/12/20
19/12/20
20/12/20

6,8 °C
12,1 °C
9,8 °C
10,0 °C
3,4 °C
11,3 °C
11,5 °C
10,5 °C
10,7 °C

3,1°C 0.2 mm
5,3°C 0.2 mm
2,4°C 0 mm
0,4°C 0 mm
-2,5°C 0 mm
-1,6°C 0.8 mm
3,7°C 0 mm
3,2°C 0 mm
0,7°C 0 mm

1.7 mm
9.1 mm

21/12/20
22/12/20

7,6°C
2,7°C
3,3°C
5,5°C
0,5°C
0,7°C
3,9°C
4,6°C
5,5°C
2,6°C
3,3°C

0 mm

0.1 mm

14,2 °C
13,2 °C
10,4 °C
15,1 °C
12,8 °C
7,5 °C
5,8 °C
7,1 °C
12,7 °C
8,6 °C
5,6 °C

02/12/20
03/12/20
04/12/20
05/12/20
06/12/20
07/12/20
08/12/20
09/12/20
10/12/20
11/12/20

Temperatura màxima mitjana (mes): 9,8 °C

0 mm

24/12/20

0.1 mm
0.1 mm
0 mm

25/12/20
26/12/20
27/12/20

0.2 mm
0.2 mm
3.8 mm
1.5 mm

28/12/20
29/12/20
30/12/20
31/12/20

0 mm
0.3 mm

Temperatura mínima mitjana (mes): 2,99 °C

Total precipitació acumulada (mes): 25,8 mm
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A

cabem de celebrar un Nadal i un cap d’any ben diferent dels altres anys, més íntim amb la família
sense poder-nos reunir amb la ‘família al complet’ ni amb els amics com fèiem habitualment. Amb
un sentiment estrany i seguint les campanades des de casa per evitar contactar amb persones que
no saps si podien ser transmissors del virus... es tanca un dels anys més atípics, tristos i surrealistes dels que
hem viscut fins ara.
Entrem a l’any 2021, un nou film de la nostra vida del que ningú s’atreveix a escriure’n el guió pel munt
d’interrogants que es plantegen i l’inesborrable record d’allò que hem passat en els darrers mesos.
Tot i aquest confús horitzó, cal que tots plegats ens plantegem aquest nou any d’una manera optimista i
esperançadora, ja que de tot esdeveniment negatiu i dolorós en podem extreure efectes positius.
La pandèmia ens ha fet revalorar la família, a donar més importància a l’essencial i bàsic defugint del superflu
i del consumisme innecessari i ens està donant també un impuls a l’estima, la solidaritat, al respecte i a la
defensa del nostre planeta. Tots aquests aspectes positius, conseqüència de la situació viscuda, han de servir
de fonaments per a poder afrontar els pròxims dies i mesos amb la serenor i la confiança que ens ha mancat
fins ara i poder assolir, esperem tan aviat com es pugui, una normalitat més pròxima al concepte que en
teníem d’ella ara fa tot just un any.
Seguint amb la dinàmica de mesos anteriors, no volem cloure l’any sense saber també l’opinió i la valoració
que en fan d’ell diferents generacions del nostre veïnat, associant-ho amb tres paraules que el definirien i
exposant també el seu punt de vista sobre com creuen que serà l’any nou que tot just hem iniciat amb
raonaments diversos, però que tots duen dosis d’optimisme i ganes de revertir la situació.
Joan Companys Cabau

LAIA COMABELLA I CUADRAT

(10 anys)

Estudiant
5è curs Primària

Com definiries aquest any en tres paraules? Com ha sigut el 2020?
« AVORRIMENT, PENA i INCERTESA »
“Aquest any 2020 el vaig començar amb força il·lusió, ja que em tocava
fer la primera comunió, però de cop i volta, es va capgirar tot per culpa
de la Covid-19. Ens van confinar a casa i no vaig poder continuar anant
a l’escola, ni als entrenaments de futbol sala al poliesportiu...
Per sort, al mes d’agost, un cop la situació havia millorat una mica, vaig
poder fer la comunió tot i que no la vam poder celebrar com jo
m’esperava des d’un principi”.
Com t’imagines que serà el 2021?
“Espero que el 2021 sigui molt millor i que amb la vacuna que s’està
començant a posar, pugui tornar tot a la normalitat d’abans, que ens
puguem treure la mascareta, fer-nos petons sense preocupar-nos i
reunir-nos tota la família, perquè aquest Nadal no han estat com els que celebràvem cada any”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
PAU MIRÓ I PÉREZ

(11 anys)

Estudiant
6è curs Primària

Com definiries aquest any en tres paraules? Com ha sigut el 2020?
« ESTRANY, COMPLICAT i SOLIDARI »
“Ha estat un any estrany perquè no havíem patit mai una pandèmia
com la de la Covid-19. Un virus que ha canviat les nostres vides. Hem
estat molt de temps sense anar a l’escola.
Ha sigut un any solidari perquè la gent del poble ha fet mascaretes per
a les persones i pels sanitaris dels hospitals. També molts pagesos han
ajudat a desinfectar el poble amb els seus tractors.
Ara sí que podem anar a l’escola i sortir amb els amics pel carrer si
portem mascareta, però hi ha coses que encara no es poden fer”.
Com t’imagines que serà el 2021?
“M’imagino que el 2021 serà millor que aquest any que hem passat
perquè a tot el món s’està començant a vacunar a la gent.
Quan la majoria de la població s’hagi vacunat, es podran fer moltes més coses que ara. I espero que d’aquí a
poc temps es pugui fer vida normal”.

ROGER PRUNERA I FLORENSA (11 anys)

Estudiant
6è curs Primària

(29 anys)
Com definiries
aquest any en tres paraules? Com ha sigut el 2020?
« QUARANTENA, MASCARETA i AVORRIMENT »
“El 2020 ha sigut un any diferent, marcat per una pandèmia la qual ha
afectat a tothom. Ens hem vist obligats a deixar de fer les nostre s
rutines i la nostra vida social: anar de vacances, quedar amb els amics,
anar a la piscina, anar als restaurants, veure als padrins amb
normalitat...
A més, ens hem conscienciat de la importància de la neteja i de la
vulnerabilitat que tenim envers els virus”.
Com t’imagines que serà el 2021?
“M’imagino que el 2021 serà un any molt millor que el 2020. Desitjo
que no hi hagi més morts per aquesta malaltia i que les persones que
estan infectades es puguin recupera gràcies a la vacuna.
També espero que tots els negocis afectats per aquesta pandèmia es puguin recuperar econòmicament pels
seus propis medis, familiars, amics o amb ajuts de l’Estat.
Que l’any 2020 ens serveixi almenys d’experiència, per no caure en els mateixos errors i millorar perquè no
torni a passar”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
CARMINA VIDAL I RUESTES (15 anys)

Estudiant
3R ESO

Com definiries aquest any en tres paraules? Com ha sigut el 2020?
« DUR, TRIST i INSEGUR »
“Des del meu punt de vista ha estat un any de canvis, en el que ens hem
hagut d’adaptar. Un any, en definitiva, difícil.
La situació viscuda ens ha obligat a reinventar-nos, ens ha donat molt de
temps per pensar i alhora, a adonar-nos del valor real d'algunes coses
que potser fins ara no havíem vist.
Ha estat un any dur, però del que també hem pogut aprendre molt”.
Com t’imagines que serà el 2021?
“Tinc l'esperança que aquest any vinent sigui millor. Crec que seguirem
amb mesures de seguretat, però que amb l'ajuda de la vacuna, a poc a
poc, tornarem a viure amb la normalitat que fins ara coneixíem.
Penso que aquest 2021 podrem gaudir de tot allò que l’any 2020 no ens ha permès. Jo crec que hem de ser
optimistes”.

TÀNIA SANTACATALINA I IBARS

(17 anys)

Estudiant
2n Batxillerat

Com definiries aquest any en tres paraules? Com ha sigut el 2020?
« DIFÍCIL, INESTABLE i INOBLIDABLE »
“Ha estat un any amb diferents emocions. Vam començar l’any 2020
sabent que existia un virus anomenat Covid-19 que estava a Xina i ningú
es pensava que aquest s’estendria per tot el món. Quan va arribar a casa
nostra tots teníem certa por, ja que no sabíem com controlar la situació.
Jo, com adolescent, crec que aquest any ha estat bastant difícil per
tothom, però des del punt de vista dels joves, s’ha fet una mica costa
amunt perquè moltes de les activitats que fèiem normalment, no les
podem fer com per exemple quedar amb els amics.
Pel que fa als estudis, també ha estat bastant complicat, ja que les
classes ‘online’ no són fàcils perquè no és el mateix explicar una matèria
a classe que a través d’una pantalla”.
Com t’imagines que serà el 2021?
“Tal com va la cosa no crec que el 2021 sigui molt diferent del 2020, però hem de ser positius i pensar que
aquest any nou anirà millor; potser no tot serà com abans però almenys tot s’anirà normalitzant a poc a poc.
Estarem més acostumats al canvi i intentarem fer d’això el nostre dia a dia.
No obstant això, pel que fa al virus, tot i seguir en la mateixa situació, cada vegada avançarà cap a millor, o
això esperem, i serà més fàcil afrontar les situacions difícils. Crec que serà un any diferent i espero que els
canvis siguin molt positius”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
LÍDIA ESCOLÀ I ROCA (23 anys)

Mestra
Educació Infantil

Quines tres paraules defineixen l’any 2020 i quina valoració en fas?
« POR, INCERTESA i RESILIÈNCIA »
“Aquestes serien les tres paraules que descriuen els últims deu mesos.
En un inici la por i el neguit era el que prevalia a totes les cases. La
majoria estàvem enganxats a les notícies, pendents de les novetats que
poguessin haver-hi. Però no es podia quedar tot paralitzat a l’espera de
com evolucionava la Covid-19. A poc a poc ens hem anat adaptant,
creant en alguns casos nous estils de vida per suportar la situació el
millor possible. Al cap i a la fi, d’això tracta la resiliència. I la incertesa...
ens acompanyarà encara durant uns mesos, i més ara amb noves soques
com la britànica i les restriccions que ens aniran posant per frenar els
casos actuals, que tornen a pujar com l’escuma”.
Com creus que evolucionarà la crisi derivada de la pandèmia i què desitges pel 2021?
“La pandèmia ha causat - o evidenciat - una crisi econòmica, sanitària i social de la qual costarà recuperar-se.
El 2020 és un any complicat per a tothom i, en especial, per aquelles persones que veuen o han vist perillar
la seva feina, però l’economia no ha estat l’únic àmbit colpejat per aquest virus. Les relacions socials han
estat afectades fins al punt de desmuntar i fer-nos replantejar coses tan quotidianes com les abraçades i els
petons, les reunions familiars, la forma de treballar o el nostre temps d’oci. Tant de bo poguéssim tornar a
veure món, veure’ns la cara els uns als altres quan anem pel carrer, trobar-nos, abraçar-nos amb els nostres...
però podem intuir que encara falta molt per a tot això”.

ALEIX AGUILÀ I SOTOS

(26 anys)

Mestre
Educació Primària

(43 anys)
Quines tres paraules defineixen l’any
2020 i quina valoració en fas?
« CANVI, SUPERVIVÈNCIA i INCOMPETÈNCIA »
“Aquest any ha provocat un canvi important en les nostres vides i en la
manera de viure, ja que ha suprimit moltes de les activitats que
consideràvem normals i hem hagut d’adaptar-nos a conviure amb la
Covid-19. A més, la incompetència en les decisions del govern ha
provocat en la majoria de la població haver de sobreviure durant
aquests mesos amb dificultats: ho hem pogut veure en el sector de
l’hostaleria i el petit comerç on les restriccions han afectat molt i les
ajudes econòmiques són escasses. El 2020 és un any que mai
l’oblidarem per la part negativa, però hem de quedar-nos amb les coses
bones que ens han passat”.
Com creus que evolucionarà la crisi derivada de la pandèmia i què desitges pel 2021?
“Segurament molts petits negocis no tornaran a obrir i és una llàstima perquè les beneficiades seran les grans
cadenes de consum que s’engoliran encara més els seus respectius sectors. Esperem que la crisi sigui el menys
dura possible. Pel 2021 desitjo, sobretot, salut pels meus i la gent que m’envolta i que l’esperada vacuna ens
porti altre cop a una normalitat que tots desitgem i puguem recuperar l’estil de vida”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
ESTHER RABÉS I GROS

(55 anys)

Administrativa

Quines tres paraules defineixen l’any 2020 i quina valoració en fas?
« DESCONCERT, DESENCÍS i SUPERACIÓ »
“El 2020 està a punt d'acabar i no ha sigut un any gens fàcil. Tan
personalment com el meu entorn més proper ens hem vist afectats a
nivell sanitari, social, afectiu, laboral i econòmic; i això es fa difícil de
digerir. No obstant això, aquests contratemps que afecten una bona
part de la població i que en un principi et causen ràbia i desencís, se
suavitzen amb la solidaritat, l’altruisme, i la feina ben feta que ha
demostrat la ciutadania.
Però hem après nou vocabulari (confinament, grup bombolla,
infodèmia, teletreball...) i ens hem adaptat també a les noves
tecnologies. El 2020 també ha estat positiu”.
Com creus que evolucionarà la crisi derivada de la pandèmia i què desitges pel 2021?
“Malgrat estar tots els sectors afectats per la crisi (algun més que altre), vull ser positiva, tots hauríem de ser
positius. Caldrà, un gran esforç i molt d'encert, per tant confio que el nou govern que s'esdevingui al nostre
país sigui prou capaç de gestionar correctament aquesta crisi i sàpiga valorar l'esforç que tots estem fent.
Com que ja hem demostrat que tenim il·lusió, sensibilització, esperança, superació... per aquest 2021 desitjo
tolerància, respecte, seny (ni una menys), una campanya de fruita molt profitosa... i sobretot, salut i
república. Molt bon 2021 a tothom!”.

RAÜL BOBILLO I IRANZO (44 anys)

Tècnic de manteniment
instal·lacions de reg

(43 anys)
Quines tres paraules defineixen l’any
2020 i quina valoració en fas?
« PREOCUPACIÓ, INCERTESA i ESPERANÇA »
“Ha estat un any difícil per a tots, tant per nosaltres els pares, com per
la canalla. Jo he tingut la sort de poder continuar treballant però, veig
amb preocupació que altres sectors estant essent molt castigats i encara
tots tenim la incertesa de saber si aquesta situació s’acabarà aviat o si
la societat ho podrà suportar econòmicament.
Per altra banda, està el jovent que, personalment, hem sap greu que no
puguin tenir la llibertat de jugar al carrer o reunir-se junts per fer petar
la xerrada i, sobretot, que no han pogut tenir uns nadals com toca”.
Com creus que evolucionarà la crisi derivada de la pandèmia i què
desitges pel 2021? “Tinc l’esperança que aquesta situació acabi aviat
i puguem tornar a veure els carrers amb gent, canalla corrent i els negocis oberts. Malauradament, crec que
si no s’ajuda més als petits negocis, n’hi haurà molts que ja no obriran més.
Voldria animar a tota la gent a fer ús del petit comerç i de proximitat, sempre que es pugui, per ajudar com
a poble a què els nostres comerços puguin continuar fent la gran labor que han estat desenvolupant mentre
han pogut”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
MERCÈ MARTÍN I CONEJOS (88 anys)

Jubilada

Quines tres paraules defineixen aquest any i quina valoració fas del
2020? “Les tres paraules que defineixen per mi aquest any 2020 són:
« AVORRIMENT, TRISTESA i PENA ». Totes provocades per la pandèmia.
Malgrat tot, aquest any 2020 m’ho he passat bé perquè estic a casa de
la meva filla, però si hagués estat a casa meva, doncs m’hauria avorrit
molt. Ha estat un any estrany, doncs no hem pogut anar a veure als
nostres parents i amics i això no m’ha agradat gens.
Com creus que evolucionarà la crisi derivada de la pandèmia i què
desitges pel 2021?
“Jo penso una vegada es doni la vacuna tot anirà bé i ens tornarem a
posar al lloc com abans. Quan s’acabi tot això, la gent tornarà a sortir i
es tornarà a anar als bars, als teatres, als cinemes i sortirem a passejar
en ‘quadrilla’ i serà la vida, segurament, igual com abans.
Per l’any 2021 el que desitjo es pot resumir en una sola paraula... salut per a tothom”.

VENTURA ALFÉREZ I MESALLES (93 anys)

Jubilat

(43 anys)
Quines tres paraules defineixen aquest
any i quina valoració fas del
2020?
« PREOCUPACIÓ, VACUNA i DUBTES »
El 2020 ha estat un any dolent per a tothom, per a l’agricultura i per
tota aquella gent que tenen comerços i altres negocis. Per mi en
particular també ha estat dolent perquè ho he viscut amb els de casa.
Tot i això, per la gent gran, els que cobrem una pensió, encara podem
anar vivint, però si no fos per això... malament rai. Si ha fet falta ajudar
als fills o família sempre ho he fet.
El confinament a casa no ha suposat un problema per mi perquè tinc la
sort que m’agrada bastant el cinema i la televisió i amb això no ho he
passat malament. Quan em cansava d’estar per casa, he anat alguna
estona a l’hort on sempre faig alguna coseta, no gran cosa perquè ara
mateix em fallen les cames i em falla una mica tot”.
Com creus que evolucionarà la crisi derivada de la pandèmia i què desitges pel 2021?
“Aquest any que comença no el veig massa clar. Si no s’acaba trobant la vacuna per tractar aquest virus i
puguin parar això... ho veig malament. Si aquesta l’encerten, molt bé, però si no resulta bona... mal assumpte.
És un tema complicat perquè hi ha molta gent que diuen que no es volen vacunar perquè no saben el que
pot passar però no sé el que haurem de fer, jo no ho tinc clar però crec que quan em cridin em vacunaré.
El que està passant ara és molt fort, jo no ho havia vist mai i tinc 93 anys. És un problema per les cases, pel
que ho agafa... per tots. Hem d’estar dins de casa i la gent necessita sortir i esbargir-se, sort que als pobles
encara anem bastant bé però això a les capitals ha de ser pesat per força”.
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TORRES DE SEGRE DÓNA 9.000 € A LA MARATÓ DE TV3

Pilar Pallarés, Raül Esteve, Teresita Alférez, membres de l’organització local de
la Marató, amb l’alcalde Joan Carles Miró.

El diumenge 20 de desembre s’ha celebrat la
vint-i-novena edició de la Marató de TV3, i com
no podia ser d’una altra manera, ha estat
dedicada a la Covid-19.
Enmig d’una situació de pandèmia, totes les
donacions recaptades tenen un objectiu ben
clar: invertir-les en recerca per aconseguir que
la ciutadania tingui accés a tractaments que li
permetin tenir un millor pronòstic de la
malaltia. La investigació ha de permetre el
seguiment de les seqüeles més greus per a
millorar l'estat de salut dels pacients actuals i
intentar minimitzar-les en el futur.

Com cada desembre, el nostre poble ha tornat a demostrar la seva solidaritat i ha contribuït en aquesta edició
especial. Tot i no poder organitzar les activitats habituals on els veïns i les veïnes participaven activament en
un gran ambient festiu, l’organització local de Torres de Segre per la Marató ha sabut reinventar la manera
de poder seguir contribuint a la causa solidària i facilitar la implicació de la població. Així doncs, aquesta
vegada s’ha organitzat el sorteig de quatre cistelles de Nadal. Per poder optar als premis, es van posar a la
venda tires en diferents comerços i la recaptació obtinguda també s’ha destinat a la donació conjunta de
Torres de Segre. El resultat de la participació ha estat molt positiu i per això l’agraïment és massiu.
Gràcies als comerços col·laboradors, a les persones voluntàries i a les entitats i associacions pels
seus donatius:
















Junts per Torres de Segre: 500€
Associació de Dones Santa Àgata: 300€
Societat de Caçadors de Torres de Segre: 300€
Paradeta solidària de llibres: 207€
Llar de Jubilats Sant Guàrdia: 200€
Club Esportiu Pit Amunt: 150€
Escola Sardanista de Torres de Segre: 150€
Coral La Lira: 150€
JAEC: 100€
Club Esportiu Torres: 100€
Club Esportiu de Pesca: 100€
Amics Mare de Déu de Carrassumada: 85€
Penya Barcelonista Torres de Segre: 50€
Club Bitlles Torres de Segre: 50€
AMPA Escola Carrassumada: 50€

Júlia Fuster, Maria Rosa Forcat, Jaume Miró i Àngels Gabarrella
han estat les persones guanyadores de les cistelles sortejades

L’agraïment també és pel poble en general, que ha contribuït en la compra de 570 tires pel sorteig de les
cistelles de Nadal, per tant, aconseguint 1.710€, més la voluntat de 2,50€.
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La suma total recaptada al nostre poble és de 4.204,50€, però com sempre, l'Ajuntament de Torres de Segre
ha arrodonit la xifra... aquest any fins als 9.000€!. Aquest és el donatiu final de Torres de Segre per la Marató
de TV3 del 2020, que s'afegeix als més de 10 milions d’euros recaptats a tota Catalunya.

Any

Tema

Leucèmia

Recaptació
Total
1.230.128€

2007

Malalties cardiovasculars

Recaptació
Total
7.897.678€

1993

Síndrome Down

2.352.669€

2008

Malalties mentals greus

6.972.342€

1994

Càncer

3.035.331€

2009

Malalties minoritàries

7.120.569€

1995

Malalties cardiovasculars

2.040.443€

2010

Lesions medul·lars i cerebrals

8.735.103€

1996

Malalties neurològiques

4.107.795€

2011

Regeneració i trasplantament
d’òrgans i teixits

8.931.418€

1997

Malalties genètiques
hereditàries

4.172.090€

2012

Càncer

12.387.634€

1998

Diabetis

3.945.421€

2013

Malalties neurodegeneratives

11.848.938€

1999

Trasplantaments

4.685.110€

2014

Malalties del cor

2000

Malalties mentals

4.511.808€

2015

Diabetis i obesitat

4.801,94€

9.469.226€

2001

Sida

4.653.496€

2016

Ictus i lesions medul·lars i
cerebrals traumàtiques

4.006,13€

11.384.148€

2002

Malalties inflamatòries
cròniques
Malalties respiratòries
cròniques

4.518.315€

2017

Malalties infeccioses

5.000€

9.758.075€

4.279.265€

2018

Càncer

6.000€

15.068.252€

2004

Càncer

8.712.000€

2019

Malalties minoritàries

6.000€

14.053.915€

2005

Alzheimer i altres
malalties del cervell

7.722.000€

2020

Covid-19

9.000 €

10.305.819€

2006

Dolor crònic

6.993.481€

Any

Tema

1992

2003

RECAPTACIÓ
TORRES

11.403.593€

-provisional-

Des del 1992, La Marató ha recaptat prop de 202 milions d'euros i ha finançat 872 projectes de recerca, que han dut a terme 1.369 equips,
amb la implicació de 8.000 investigadors. Torres de Segre ha participat des de fa molt temps tot i no disposar de les quantitats aportades des
del principi però, si que podem dir que en els últims sis anys, el nostre poble ha col·laborat amb un total de 34.808,07 €
Gràcies a la solidaritat ciutadana, el projecte s'ha convertit en una de les principals fonts impulsores de la recerca biomèdica a Catalunya i en
una potent plataforma de sensibilització i divulgació social de les malalties tractades.

L’edició d’aquest 2020
Catalunya, com la resta del món, està vivint un dels moments
més difícils i incerts dels darrers temps, provocat per la
pandèmia del coronavirus SARS-coV2, amb greus
conseqüències per a la salut de la ciutadania. En aquesta
situació d'excepcionalitat sanitària, i davant de la necessitat
d'avançar en la recerca de la Covid-19, el Patronat de la
Fundació va decidir fa uns mesos, de forma excepcional, canviar el tema previst per a La Marató del 2020
per dedicar-la a la Covid-19 i traslladar l'edició de les malalties mentals el 2021.
D'aquesta manera, TV3, Catalunya Ràdio i la Fundació La Marató han centrat els esforços per sensibilitzar i
divulgar sobre la Covid-19 i ha apel·lat a la solidaritat de la gent per a sumar recursos que permetin avançar
en la recerca que millori la qualitat i l'esperança de vida de les persones afectades per aquesta malaltia.
L'adopció d'aquesta mesura per part del Patronat comporta doncs traslladar a l'edició de l'any 2021 la
celebració de La Marató dedicada a la salut mental, que havia estat anunciada al mes de febrer. Aquesta
decisió té l'objectiu de preservar íntegrament els recursos i les accions per a la sensibilització social, la
divulgació i la recerca necessaris per a La Marató dedicada a millorar la vida de les persones que pateixen
trastorns mentals. L'edició dedicada a aquestes patologies coincidirà, l'any 2021, amb la 30a edició.
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NETEJA DE LES CORTINES DE LA LLAR DE JUBILATS I DE LA SALA DE PINTURA
A mitjans de novembre s’han despenjat,
rentat i tornat a instal·lar les diferents
cortines de les finestres de l’espai de la
Llar de Jubilats i de la sala on es fa el curs
de pintura, ubicada en un marge de la
Sala d’Actes. A més, s’ha aprofitat
l’esmentada actuació per a netejar la
La Llar de Jubilats, actualment està tancada
per la pandèmia de la Covid-19.
funda que cobreix el billar de la Llar i que
el protegeix. Una empresa de Lleida dedicada a la bugaderia ha estat
l’encarregada del servei: d’endur-se i retornar les cortines i la funda de grans
dimensions per netejar-les amb les seves màquines industrials, ja que són peces de gran volum i delicades.

ACTUACIONS DE NETEJA DIVERSES I DENÚNCIA D’ABOCAMENTS ILEGALS
Tal com s’està fent habitualment, l’equip de la brigada municipal ha estat dedicant esforços per dur a terme
diferents tasques de neteja al poble. Entre aquestes, destaquem la neteja a fons i aigua a pressió dels carrers
i places principals del poble dies abans de la celebració d’una Festa Major atípica, la neteja i desinfecció de
totes les illes de contenidors, el sanejament i pintat del mur del costat del Raval del Pont i la neteja dels
voltants del riu. En aquest darrer cas, com es pot veure en les fotografies que s’adjunten, s’ha hagut d’actuar
a fons, ja que hi havia molta brossa acumulada sobretot sota el pont de l’autopista on s’ha detectat un
abocament il·legal de tot tipus d’escombraries. Per retirar les més pesades ha estat necessària l’ajuda d’una
retro. Un cop més, volem denunciar aquest tipus d’actes incívics fent una crida a la responsabilitat davant
d’aquests fets perquè no es repeteixin.

Aquestes dues darreres imatges són una part de les escombraries que s’han trobat depositades sota el pont de l’autopista i que volem denunciar
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PEDRO RODRÍGUEZ, NOU REGIDOR DEL PSC A L’AJUNTAMENT

L’alcalde Joan Carles Miró col·loca el pin de
l’escut de la vila al nou regidor, Pedro
Rodríguez durant la sessió plenària.

Pedro Rodríguez Jiménez ha pres possessió com a nou regidor del
Partit Socialista (PSC) a l’Ajuntament al ple extraordinari celebrat el
passat dimarts 1 de desembre. Era el número 11 de la llista de la
formació a les eleccions municipals del maig del 2019 i ocupa la vacant
que ha deixat en Josep Maria Badia Forcat, número 2, que ha presentat
la seva renúncia.
Actualment, el grup socialista l’integren tres representants i forma part
de l’oposició juntament amb els dos regidors d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC). Junts per Torres constitueix el govern municipal
amb una majoria absoluta de sis regidors.
Des d’aquest espai volem agrair la dedicació i l’absoluta predisposició
mostrada envers el bé del poble pel Josep Maria durant el temps que
ha exercit de regidor i també donar la benvinguda i desitjar-li tots els
encerts en endavant al Pedro com a nou regidor municipal.

COL·LOCACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ NADALENCA
A principis de desembre, abans de l’inici de la celebració
de la Festa Major, s’ha iniciat la col·locació de
l’enllumenat de Nadal que ha d’engalanar el nostre
municipi durant les festes.
L’esmentada actuació s’ha realitzat de manera
progressiva amb la instal·lació de les llums del perímetre
de l’església, de l’arbre de la Plaça Catalunya, de la façana
de l’Ajuntament i del pont que ha tornat a lluir una
espectacular
imatge
donant
una
màgica
benvinguda a tothom que Els benefici obtingut del lloguer de les llums de ‘El Petit Príncep’ ha
entra a la nostra vila.
anat íntegrament a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en
Aquest any les llums del favor dels nens i nenes malalts de càncer.
‘Petit Príncep’ han tornat a ser de nou les protagonistes solidàries en favor
dels nens i nenes del SJD Pediàtric Càncer Center de l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona. Posteriorment, s’han anat muntant les estructures de llum
a la resta d’espais i carrers de la vila completant un desplegament lluminós
superior al dels darrers anys i més sostenible pel que fa al consum a causa de
l’increment de la presència de tecnologia LED.
A diferència dels darrers anys, aquest cop l’encesa de l’enllumenat nadalenc
no s’ha fet conjuntament a la Plaça Catalunya, tot coincidint amb el dia de la Marató de TV3, ja que les
restriccions sanitàries per evitar la propagació del coronavirus no ho han permès.
Amb el propòsit d’anar renovant i ampliant les llums de Nadal, l’Ajuntament i Torres Energia han ampliat les
zones il·luminades i, per primer cop en molt de temps, s’han posat llums a la zona de ‘Les Casetes’, en concret
al llarg del carrer Antoni Gaudí, així com en altres punts menys habituals.
Així doncs, des de principi de desembre fins passades les festes, l’esperit nadalenc estarà ben present a Torres
de Segre amb els llums que donen vida als carrers, en un any diferent i complicat per a tothom.
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FINALITZA UN NOU MURAL AL MUNICIPI DEL PROJECTE ‘TRANSFORMA’
Després de completar el mural de la paret de la Plaça Lluís Pelegrí, al costat del consultori mèdic municipal,
aquest cop ha estat el torn de decorar el Centre de Transformació del Passeig del Segre.
Primer de tot, l’equip de la brigada, ha tapat l’obertura existent entre el centre de llum i l’habitatge del costat
per deixar la paret preparada i uniforme per poder iniciar les tasques de pintura d’un nou mural que s’ha
completat en uns dies tot seguint la línia emmarcada dins el projecte ‘Transforma’ endegat des de la
Comercialitzadora Torres Energia S.L. Com a novetat, aquest segon mural incorpora un detall en llum LED
que simula la resistència d’una bombeta de grans dimensions dibuixada al marge esquerre d’aquest.
Aquest projecte pretén decorar els actuals centres de transformació donant-los una nova imatge i integrantlos dins l’espai on es troben mitjançant l’art amb pintura que incorpora una línia similar als murals anteriors
on l’electricitat, l’aigua i els elements de natura propis del nostre entorn prenen el màxim de protagonisme.
Una proposta artística que fa més agradable la imatge d’aquests punts i que, en els pròxims dies, continuarà
decorant els transformadors de la nostra vila. En concret, el següent serà el transformador de ‘Les Casetes’,
previst pels volts de la primavera, i que el seu disseny s’encararà amb l’Ermita i diferents elements del sector
agrari local, símbol i eix vertebrador de Torres de Segre.

L’abans i el després de la façana del transformador del Passeig del Riu, segon espai integrat dins el projecte ‘Transforma’

REPÀS AMB QUITRÀ DE DIVERSOS FORATS AL PAVIMENT DEL MUNICIPI
Durant uns dies del passat mes, els membres de la brigada han tapat diferents forats detectats sobre el
paviment malmès dels carrers del nostre poble. L’actuació s’ha iniciat en aquells carrers que més ho
necessitaven i seguint per la resta fent un recorregut que també ha servit per fer una valorar de l’estat
d’aquests. També s’ha repassat la carretera que va cap a Sudanell i el camí del ‘Pont de Ribes’.
Una tasca necessària que caldrà repetir en els pròxims dies si es tornen a detectar perforacions sobre el ferm.
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UTXESA ESTRENA EL NOU TRAM DE CAMÍ NATURAL, UN OBSERVATORI I DOS APARCAMENTS
L’Ajuntament de Torres de Segre ha completat tres
actuacions a la Reserva Natural de Fauna Salvatge i Zona
Humida d’Utxesa que consisteixen en la creació d’un nou
tram de camí natural exclusiu per a vianants i ciclistes, la
construcció d’un observatori de flora i fauna i l’habilitació
de dos aparcaments per a vehicles. L’objectiu final del
projecte és 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.
El recorregut del sender està senyalitzat amb informació
bàsica
per als usuaris per conèixer l’espai natural del pantà
L’actuació més important ha estat la creació d’un sender
interpretatiu, a tocar de l’aigua, que voreja l’embassament
entre la presa de la Vall d’Utxesa i la Valleta. El traçat acull
un tram del camí natural, que fins ara havia de compartir
itinerari amb el tràfic de vehicles per la carretera paral·lela.
El sender té una longitud d’un quilòmetre, mesura dos
metres d’amplada en la majoria del seu recorregut, està
protegit amb baranes en els punts perillosos i té dos accessos
-un a l’alçada de cada presa-. Aquesta adequació permet
finalitzar la part de camí natural que restava per a poder
L’observatori de fusta que es troba durant el recorregut és un
connectar la vila de Torres de Segre amb la Fusteria
dels atractius del nou camí, amb unes vistes privilegiades
d’Utxesa, el punt d’informació de la Reserva, a través d’una
ruta de 5 quilòmetres ideada per a senderistes i ciclistes.
A més també s’han realitzat dues actuacions més. Per una
banda, s’ha instal·lat un observatori a prop de la presa de la
Valleta, concretament on se situa el ‘Mirador dels Joquers’.
En aquest punt, els usuaris poden interpretar la flora i la
fauna de la zona i l’espai està pensat per poder escoltar les
explicacions d’una figura experta sense cridar l’atenció
d’espècies properes. L’estructura de fusta té accés directe
des del camí i una zona adaptada per a persones amb cadires
de rodes. Finalment, també s’han habilitat dos aparcaments
amb un total de dotze places per a vehicles, de les quals dues estan reservades per a persones de mobilitat
reduïda. Aquestes zones permeten incorporar-se al sender i pretenen disminuir l’ús de vehicles a Utxesa per
tal minimitzar l’alteració en l’ecosistema.
En tot aquest nou recorregut de camí natural també s’ha aprofitat l’ocasió per a netejar i desbrossar la
vegetació i s’ha incorporat senyalística amb diferents panells d’indicacions i prohibicions i plafons
informatius i d’interpretació.
L’ajut necessari per haver pogut completar aquest projecte forma part de les mesures del Programa de
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. El cost total de l’actuació és de 53.804 euros, i està
cofinançat en un 90% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i l’Ajuntament de
Torres de Segre ha aportat el 10% restant.
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- Mossèn Hèctor -

“En moments difícils com els que vivim,
la religió pot donar esperança i tranquil·litat a la gent”
Mossèn, quan temps fa que ets a Catalunya?
El dia 30 de juliol de 2015, vaig arribar a Alcarràs. Allí
hi vaig estar un mes i em van adjudicar la parròquia
de Soses. Al cap de poc temps també em van assignar
les parròquies de Torres de Segre, Sunyer, Alfés i
Alcanó.
Fins aleshores hi havia mossèn Xavier Batiste, i el
senyor Bisbe, respectant la seva activitat i
experiència el va recol·locar com ‘adherid’ (ajudant
que donava suport al treball pastoral de la parròquia).
Quina era la teva feina a Colòmbia?
Allí vaig estar en tres parròquies diferents a la localitat
de Cali. Del 2000 al 2006 a La Epifania del Señor,
recentment ordenat sacerdot. Del 2006 al 2011 a San
Miguel Arcangel i del 2011 al 2015 a San Rafael
Arcangel. En totes tres parròquies vaig tenir la
responsabilitat de reconstruir tant els temples com
les comunitats cristianes. Allí, cada parròquia ha de
ser autosuficient, no hi ha cap subvenció del govern.
És per això que organitzàvem activitats, promovíem
donacions, rifes, festivals.
Per mi va ser una satisfacció aconseguir la
reconstrucció física dels temples i l’enfortiment de la
comunitat cristiana.

Va néixer l’1 d’abril de l’any 1968 a Río
Negro (Antioquia – Colòmbia), per tant
té 52 anys.
Fill de Francisco i Margarita. Eren un
total de set germans: Manuel -difunt-,
Hernando, Henry, Juan Carlos, Víctor,
Gladys i Héctor.
Amb estudis de Primària i Batxillerat, va
estar 8 anys al seminari on va estudiar
Filosofia i Teologia. També té els estudis
de Comunicador Social i Periodisme.
Li agrada molt escriure, sobretot fer
anàlisi de la realitat social, així com
també llegir, viatjar, escoltar música,
caminar i fer ús de les xarxes socials per
informar-se.

Pensa que allí hi ha molta devoció. La ciutat de Cali té
aproximadament dos milions i mig d’habitants,
perquè en un diumenge normal, si fèiem tres misses,
hi podia haver unes 700 persones a cada celebració.
Com és que vas fer cap aquí?
Fa uns seixanta anys, aproximadament, la Diòcesi de
Lleida va enviar mossens de missió a Cali. En aquell
temps hi havia prou mossens per a fer-ho. Vaig tenir
l’oportunitat de coincidir amb alguns d’ells.
mossèn Joan Boldú va ser professor meu de música al
seminari, amb mossèn Joan Miquel Martínez vaig
treballar a la seva parròquia quan era seminarista i
vaig ser el Vicari parroquial de mossèn Ramon Abella.
Anys més tard, a Lleida hi va començar a haver
mancança de mossens i la Diòcesis de Cali va voler
ajudar i tornar el favor rebut com a símbol de
cooperació. El ‘Obispo’ ens va preguntar qui volia anar
a Lleida i jo em vaig presentar voluntari. Volia tenir una
experiència personal fora del país i... aquí estic.
Sabies alguna cosa de Catalunya?
Via internet em vaig informar de la cultura catalana,
els costums i la història. Vaig fer alguns cursos per
aprendre català i tot.
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I com ho portes això del català?
Quan vaig arribar aquí em vaig llençar a llegir en
català. Hi ha una catequista de Soses que es va oferir
voluntària per ajudar-me en la pronunciació.
Vaig creure que parlar el català era una manera
d’apropar-me a la cultura i a la gent d’aquí.
Aquí hi ha persones que fa molts anys que hi viuen i
no s’han interessat per aprendre el català. Són
diferents maneres de veure el tema.
A mi em sembla que les parròquies valoren el meu
gest i m’ofereix enriquiment i proximitat.
De fet, he de dir-te que aquí m’he trobat molt ben
acollit des del primer dia.
Com redactes els sermons? A mi m’agrada el que
dius.
A mi m’agrada preparar l’homilia inspirant-me en els
textos bíblics, la realitat social, econòmica, política i
humana del moment, una mica d’inspiració divina i el
sermó flueix. No el porto escrit. És per això que el
pronuncio en castellà, em dóna llibertat d’expressió i
confiança.
Aleshores, si venies de fer missa en parròquies
plenes a Colòmbia, el que et vas trobar aquí et
devia estranyar, no?
Aquí hi ha una altra realitat. Sí, vaig passar de predicar
davant de multituds a fer-ho de vegades davant de
quatre o cinc persones.
Això no ha estat mai un motiu de desmotivació.
Encara que hi hagués una sola persona, valdria la
pena estar aquí, aquesta és la missió.
M’agrada la feina que faig. L’experiència d’anar a
diferents pobles em manté motivat.
De vegades et trobes persones que et diuen que no
són creients o que no són practicants, però tot i això,
t’accepten.
Per què creus que hi ha hagut aquesta
desvinculació de la societat amb l’església?
Jo crec que la mateixa església ha comès errors. Molts
cops no es van fer els canvis necessaris que la societat
requeria. L’església no camina mai al mateix ritme en
què ho fa la societat, sempre va un pas enrere. A
Europa s’ha anat més cap a uns esquemes més
consumistes i materialistes.

En canvi a l’Amèrica llatina, Àfrica o Àsia tenen una
cultura més religiosa.
Jo crec que hi haurà un retorn a l’espiritualitat. Hi ha
molta gent que se n’adona que tenir moltes coses,
consumir molt... no vol dir ser feliç. Aquí és on
l’església ho ha d’aprofitar. S’ha de brindar a la gent
experiències que l’ajudin a omplir aquesta buidor
existencial.
La Covid-19 ha canviat alguna cosa?
Crec que sí. Aquesta pandèmia ha generat por, por a
la mort.
Això ha estat una crisi mundial, independentment de
si creus o no i de quin sigui el teu Déu.
La gent s’ha adonat que no són necessàries tantes
coses per viure, moltes que es creien fonamentals, no
ho són. S’ha demostrat que la humanitat és dèbil.
La religió pot donar esperança i tranquil·litat a la gent.
Mossèn, tens pensat quedar-te?
No, com que he d’obeir a la meva diòcesi, he de tornar
a Colòmbia. Cap al mes d’abril o maig he de tornar,
vindrà un altre mossèn de Cali a continuar amb la
meva tasca.
Això em genera uns sentiments contraposats. Durant
el temps que he estat aquí s’han creat vincles
d’amistat i de cooperació en les parròquies i amb la
gent. Tot plegat em genera una mica de tristor d’haver
de deixar el que he construït durant cinc anys.
Agraeixo de tot cor l’acceptació i l’afecte que he trobat
en totes les comunitats.
I ara que estem en plenes Festes de Nadal, com es
viuen a Colòmbia aquestes dates?
El Nadal a Colòmbia són sobretot una celebració
Catòlica. Entre mostres d’afecte a familiars i amics,
també s’aprofita per cantar les pregàries típiques
d’aquesta època, com la ‘Novena de Aguinaldos’.
Aquesta és una pregaria que es resa durant els nou
dies anteriors al dia de Nadal. Durant aquests dies els
colombians i les colombianes envolten el pessebre per
resar i cantar nadales.
La vigília de Nadal coincideix amb el darrer dia de la
novena. Les famílies es reuneixen a les cases i
gaudeixen d’un sopar en el qual generalment hi ha
pollo, lechona, papas y tamales.
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Els postres típics són els bunyols, pasta de full i
natilles.
Al final de cada sopar es brinda, i es canvien
felicitacions i regals. Aquí els regals els porten els Reis.

Mossèn Héctor
Per mi, i crec que per molts de vosaltres,
mossèn Hèctor era un veritable
desconegut, no sabia res ni de la seva vida
ni dels motius que l’havien portat aquí. És
quan t’interesses per les persones, quan
parles amb elles, que t’adones de que tots
tenim una història, ens mou uns
sentiments i uns anhels. És aleshores quan
pots valorar els seus actes. Mossèn Hèctor
la teva trajectòria t’honora, i deixa que
t’ho digui ara que encara ets aquí.
Tant de bo l’església comptés amb molts
valents com tu.

Any 2000. Mossèn Héctor és anomenat sacerdot per Mn. Buenísimo Stella

Pepita Ruestes i Piñol
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre

Any 2017. Mossèn Héctor i mossèn Xavier Batiste
amb el grup de nens i nenes de catequesis al jardí de l’Abadia.

Una fotografia recent a l’església parroquial
amb l’actual Bisbe de Lleida, en Salvador Giménez.

Fotografia amb un grup d’amics i d’amigues en una sortida de vacances a
Colòmbia. En els 5 anys, haurà visitat el seu país unes 4 vegades.
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LA FOTOGRAFIA DEL MES

Característiques de la fotografia
F: 9
“Una magnífica sortida del Sol des de l’embassament d’Utxesa que fusiona la bellesa de la
Natura en estat pur amb unes tonalitats de colors únics”.
Josep M. Prada
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espai d’història local
TORRES DE SEGRE SOFRÍ UN TRÀGIC EPISODI DE TRIQUINOSI FA UNS 67 ANYS
L’actual situació de pandèmia mundial pel coronavirus SARS-CoV-2 també ha afectat al nostre poble, des
del mes de març fins a dia d’avui, amb gent que s’ha infectat de manera lleu, alguns que han presentat més
complicacions, però se n’han sortit i, fins i tot, alguna víctima mortal, aquests darrers d’avançada edat.
Aquest 2020 serà recordat, sens dubte, per l’aparició de la Covid-19, un virus que ens ha sorprès a moltes
generacions que mai havíem viscut res semblant i que ha fet recordar també als més grans moments de la
història del nostre poble similars, que perduren immòbils a la seva memòria i que resulten prou tristos de
tornar a evocar.
El coronavirus ens ha fet canviar hàbits i maneres de fer de la nostra vida, ha obligat a prendre mesures
inimaginables i fer del distanciament social una condició necessària per evitar el contagi, ens ha fet confinar
a casa durant uns mesos només podent sortir per aconseguir l’indispensable, amb els carrers buits i tractors
sulfatant de nit les façanes i voreres, però també ens ha fet anul·lar actes, activitats i propostes
multitudinàries per evitar les aglomeracions de gent, el principal focus de transmissió d’aquest virus. El
darrer cas d’això, el trobem amb l’esperada Festa Major de Santa Bàrbara que s’ha vist condicionada de ple
i limitada a unes poques activitats, totes a l’aire lliure i amb estrictes mesures de seguretat.
Una cronologia de fets viscuts en els darrers nou mesos que presenten certes similituds amb altres episodis
complicats que s’han anat succeint a Torres de Segre, anys i segles enrere, des de les epidèmies de pesta
negra, verola, còlera fins a la denominada grip espanyola, a les que ja vam dedicar un reportatge en la
revista ‘El Pregoner de Torres’ número 54.
No obstant, el ‘Sabies que’ d’aquesta edició el dedicarem a un fet més proper que els esmentats
anteriorment i que tingué atemorida a la població de la nostra vila durant els tres darrers mesos de l’any
1953 fins a l’inici de l’estiu de l’any 1954, causant més afectació que
l’actual pandèmia, en un espai més curt de temps.
Es tracta, és clar, de la triquinosi, una malaltia parasitària que encara
perdura avui dia dins la societat i que és causada pel consum de carn
crua o mal cuita que conté larves o cucs immadurs de Trichinella spiralis.
Aquest paràsit associat habitualment als rosegadors com les rates, podia
i es pot trobar en la carn d'animals, com el porc, el porc senglar, la
guineu, el cavall, etc., especialment al maxil·lar i els intercostals.
En cas de consum de carn infectada, el microbi arriba a l’estómac, on els
Imatge ampliada amb microscopi d’una
àcids d’aquest desfan la carn infectada, surten els ous d’on sortiran les larva de Trichinella spiralis que apareix en
la forma d'espiral típica.
triquines que es posen a la sang o als músculs on s’enquisten.
A continuació, farem una cronologia d’aquell infaust episodi d’ara fa 67 anys i que només porta mals
records als quals encara ho tenen ben present, amb una part de la informació extreta de l’entrevista que es
va fer l’any 1986, dins la revista l’Ateneu, al metge de Torres d’aleshores, el senyor Lluís Pelegrí que va ser
qui va atendre els malalts, així com d’un seguit de torressencs i torressenques que han aportat el seu valuós
testimoni per a complementar més en detall aquest article d’una part desplaent de la història del nostre
municipi.
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Els primers casos de triquinosi a Torres de Segre es donaren l’any 1953, en concret des de la segona
quinzena d’octubre fins a final d’any, tot i que la recuperació va durar fins als mesos d’estiu de l’any 1954,
deixant una llarga llista de contagiats – uns cent seixanta-quatre segons dades aportades al seu moment
pel Doctor Pelegrí –, alguns veïns i veïnes amb seqüeles importants i, fins i tot, gent que va morir afectada
per aquest brot, amb afectacions prèvies però també algun cas de vilatans joves sense patologies inicials.
Fou un fet inusual dins l’estat espanyol. El mateix any en sortiren alguns focus a les províncies de Màlaga i
Còrdova on el metge de Torres de Segre va escriure esmentant el tractament subministrat a la nostra vila
per ajudar als infectats d’altres indrets. També sorgiren deu o dotze casos a Albatàrrec i algun a Torrebesses.
La malaltia fou deguda al consum de carn de porc
de la venda de dos exemplars infectats de triquina
que es van matar amb espai de quinze dies de
diferència. Segons el testimoni recollit de diferents
veïns i veïnes, els porcs infectats es van vendre a
una de les carnisseries del poble d’aquell temps, en
concret a la de ‘Cal Serafí’. Al poble, a més
d’aquesta, també hi havia les carnisseries de ‘Cal
Canó’ i de ‘l’Estanc’.
“El Serafí del carrer Davant
despatxava porc a la botiga de
casa seva i la Guàrdia Civil va
tancar la botiga quan va
saber-se que la carn
contaminada va ser venuda al
seu establiment”

Any 1965. Cal Serafí, després de carnisseria, va esdevenir peixateria.
Al taulell servint la Ramona, dona del Serafí Ruestes.

Al poble no hi havia escorxador municipal, ni granges i els porcs que es criaven
i mataven aleshores eren per consum propi i el sacrifici se solia fer als patis o
als corrals de les cases. Tot i ésser obligatori, en alguns casos particulars no
s’acostumaven a fer revisar la carn dels animals abans de consumir-ne però
els propietaris de les carnisseries sí. Es treien les mostres de l’animal i es
portaven a analitzar al veterinari d’Alcarràs, en Lluís, que tenia la plaça
adjudicada al poble. Es feia la revisió d’un tros de carn, normalment de la part
de la boca o del maxil·lar.

Al poble, el Vicent Curcó i Branzuela era ‘matarife’(1) per les
carnisseries locals i les cases particulars que li demanaven. Tenia un
carnet de Sanitat que l’autoritzava a sacrificar els animals per al
consum, sobretot porcs i algun vedell. Ho feia amb una ‘puntilla de
ferro’ que clavava al clatell de l’animal, després li cremaven la pell
amb feixes de sisques seques, normalment al carrer perquè feia una
olor molt forta i, finalment, l’obrien per deixar-lo net. De cada
exemplar, el Vicent en treia una mostra que la donava al propietari
del porc o amo de la carnisseria perquè la pogués portar a revisar a
Alcarràs al veterinari, l’únic autoritzat per fer-ho a través de
l’observació amb microscopi del tros de carn. Aquest, podia saber al
moment el resultat amb microscopi si observava o no els cucs propis
de la triquina sobre el teixit muscular de la mostra.
L’Ajuntament de Torres de Segre, mitjançant la figura d’en Josep
Prim, encarregat de la llum, s’encarrega de passar per les tres
botigues i per les cases particulars a pesar els porcs que es
sacrificaven per fer pagar una taxa de ‘pesos i mesures’ i per
confirmar que aquests passaven la revisió. L’animal el pesaven amb
una romana tot penjant el ‘tocino’ de coll a coll, d’un a l’altre.
(1)

Anys 1950. Els germans Vicent i Josep Curcó de
‘Cal Vicnet de la Mariana’ i el Miquel Piñol de ‘Ca
l’Esteve’, sacrificant un porc al carrer la Canal, al
costat del ‘Cafe Tadea’.
Fotògraf: Carmelo Companys

Materife: Dit de la persona que té per ofici matar i esquarterar el bestiar destinat al consum.
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Any 1957. Carnet de ‘matarife oficial’ d’en Vicent Curcó Branzuela

El dia que suposadament s’originà el brot al poble, el
Vicent Curcó i els seus dos fills en Vicent i en Pepe, tal
com feien habitualment, van matar dos porcs a la
carnisseria de ‘Cal Serafí’ que amb els dies es va saber
que un fou l’origen de tot plegat. La seva feina acabà
amb l’entrega de la mostra de carn a l’amo per dur-la a
analitzar.
Aquest va ser el punt de partida de tota aquesta trista
història que no s’aclareix del tot en l’opinió de la gent
entrevistada.

On es va presentar realment l’errada que va fer que la carn del porc infectat de triquina es posés a la venda
i donés peu al brot de contagis? Sembla lògic que el propietari de la carnisseria portés com sempre la mostra
de carn de l’animal al ‘manescal’(2) - veterinari d’Alcarràs que també treballava per la gent de Torres –
pagant pel servei de l’anàlisi i assegurant-se, d’aquesta manera, la qualitat òptima de la carn a distribuir. En
aquest supòsit, podria ser que la revisió no s’arribés a fer mai o que no es veiés que la carn estava
contaminada. Sense cap advertiment de la revisió de la mostra portada, el procediment de venda de la carn
per part de l’establiment seguiria el seu curs habitual. Un fet que estaven acostumats que fos així, doncs
mai s’havia donat cap cas de carn en mal estat o infectada.
L’altre supòsit podria ser que la mostra extreta del porc contagiat no arribés a mans del veterinari i no es
pogués detectar d’aquesta manera el focus de la infecció. Una opció que costa d’entendre per
l’obligatorietat que tenien els establiments en fer-ho i el risc que podia suposar tot plegat.
El cas fou que la no detecció de la malaltia en la carn d’aquell porc i la posterior distribució va activar el
contagi massiu de la població en els dies posteriors.
“Quan es va detectar l’origen del brot,
Un cop sacrificat i preparat l’animal per a la seva distribució,
s’acostumava a fer una ‘paellada’ de la mateixa carn per esmorzar
entre els ‘materifes’ i els amos, en concret, una paella de xulla o carn
magra i fetge, en un foc a terra del propietari de l’establiment, en
aquest cas del Serafí Ruestes.
Pocs dies després, es començaren a donar primers casos al municipi de
veïns que presentaven diversos símptomes, però similars entre ells,
sense que el Doctor sabés que es tractava tot aplicant-los-hi un
tractament suavitzant sense massa bons resultats. Els símptomes més
comuns eren: una espècie de grip als ulls i al nas, diarrea, dolors
generals i febre.
“A la gent se’ls inflava els ulls i
part de la cara i el doctor,
totalment desconcertat, donava
la culpa al panís híbrid”.

jo sabia que havia menjat carn
infectada perquè n’havíem esmorzat
després de matar els porcs. Li vaig dir
al metge i em digué que, sobretot, em
vigilés els ulls que no s’inflessin ja
que era un símptoma clar de contagi.
Vam tenir sort que la cosa no va
passar d’uns símptomes lleus amb
diarrea, segurament perquè la carn
que vam menjar estava força cuita. La
gent que la va consumir en cru, ho va
agafar molt més fort”.

En un principi, tot feia pensar que els nombrosos símptomes apareguts
entre diferents veïns i veïnes, eren conseqüència del procés produït
pel treball de desgranar les pinyes de panís que creava un polset tòxic,
però... en realitat, no se sabia del cert quin podia ser el causant real.

L’epidèmia no es va poder detectar fins que es va donar la mort d’una senyora de família a Torres de Segre
a l’hospital Clínic de Barcelona, deu o dotze dies després de visitar el nostre poble i, en un principi, per
causes totalment desconegudes. Aquesta dona, de ‘Cal Ton del Roc’, va venir de Barcelona a visitar els
parents i a passar uns dies a Torres i, de tornada cap a la capital, es va voler endur carn i embotit de porc
de la carnisseria de ‘Cal Serafí’.
(2)

Manescal: el qui per ofici cura les malalties dels animals.
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Al cap d’uns dies, ja a casa seva, es va començar a trobar malament, fet que l’obligà a ingressar a l’Hospital
on va morir dies després. Els metges que la van atendre en vida no sabien a què es devien els símptomes
que presentava i després de descartar altres possibles causants van decidir analitzar part de la carn que
encara tenia a casa de la seva visita a Torres de Segre i que encara en vida havia dit consumir-ne.
Gràcies a l’autòpsia que se li va practicar i de l’analítica efectuada a la carn de porc, es va descobrir que
tenia la triquinosi i que el brot provenia del lloc on l’havia comprada, és a dir, el nostre poble.
Ràpidament, les autoritats sanitàries de Barcelona, ho comunicaren a les
de Torres de Segre, on cada dia es presentaven casos nous que tenien
alarmada tota la vila, força gent malalta a casa i una dotzena
hospitalitzada. Un avís que va ser la clau de volta per poder actuar de soca
arrel en el focus de la infecció, gràcies també al coneixement mèdic dels
professionals de la ciutat comtal.

“Al poble va morir gent i
algun van quedar amb
seqüeles fortes. A Barcelona
va morir una dona, que allò
va ser la salvació ja que es va
saber trobar el virus”.

Després de la primera mort, es va produir un daltabaix molt fort al poble i la gent es va començar a espantar.
A més, els casos anaven en augment. La segona setmana ja n’hi havia més de cent i la tercera uns cent
cinquanta contagiats.
“La gent del poble col·laborà
des del primer moment, tot
donant aliments als malalts
com gallines, brou, etc.
Tothom

es

va

abocar.

Recordo, a més a més, que el
Dr. Pelegrí es trobà amb
l’afegit de fer de farmacèutic
ajudat per la seva senyora, ja
que el farmacèutic titular, el
senyor Zaragoza, es va
trencar la cama”.

A partir d’aquest instant, el doctor Lluís Pelegrí, administrava un tractament
de Fuadina (una sal d’antimoni), el timol, palmitato de timol i calç, entre
altres. El primer dia es feia una purga, després es feien els tractaments i als
quatre o cinc dies es feia una altra purga. També es feia anàlisi d’orina, de
sang i de femta.
Fins que el director d’uns productes farmacèutics va
oferir cortisona al servei mèdic local. Deu o dotze
dies després enviaren ACTH (hidrocortisona) un
medicament més eficaç, amb cortisona especial. Als
malalts més greus, uns setze, se’ls va fer aquest
tractament i, segons les complicacions que
presentaven els pacients, fins i tot, s’administrà
insulina i penicil·lina.

L’Ajuntament d’aleshores va vetllar per aconseguir els medicaments
necessaris per a la gent malalta. Eren temps de postguerra i no hi
havia diners, per aquest motiu, el Consistori va demanar ajuda a la
gent del poble en una reunió al ‘Cafè Nou del Masgoret’ per poder
comprar la medicació a Alemanya, únic lloc on es podia trobar.
Malgrat les dificultats de la majoria de famílies torressenques, totes
les que van poder fer-ho col·laboraren aportant els diners necessaris
per fer la comanda dels fàrmacs per la gent malalta. Es contactà
directament amb Sanitat comprant les dosis que venien des de
Barcelona. Així, es van poder pagar les despeses de la medicació al
veïnat afectat, ja que encara no funcionava el pla de vida de la
Seguretat Social.

“Feia pocs anys que havia sortit la
penicil·lina
i recordo
que
l’Ajuntament va demanar diners a
la gent del poble per fer enviar
aquest medicament al poble des
d’Alemanya ja que a Espanya
encara no n’hi havia. Un cop els
medicaments ja van estar a Torres,
el Consistori va retornar els diners
a les famílies que els havien deixat
en cosa d’un o dos mesos”.

Donada la gravetat del cas, el capellà, el Dr. Pelegrí i l’alcalde de la vila, en Josep Florensa i Prim, anaren a
Lleida a demanar ajuda. Al cap d’uns dies, hi hagué visites de les autoritats socials de Lleida, el mateix
governador civil, el director de Sanitat i el Bisbe. Des del cap de Sanitat de Lleida s’oferí el seu ajut.
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“Recordo que al poble estaven
totes les cases tancades i els
carrers buits. Només es veien
infermeres i metges pels carrers
que anaven a visitar els malalts.
Els de Sanitat portaren reforços
al nostre poble perquè el doctor
Lluís no donava l’abast”.

El nostre doctor va demanar infermeres, per ajudar a l’equip mèdic de la
vila que gestionava també la distribució dels medicaments.
Les infermeres que es destinaren s’allotjaven en una casa del poble.
Administraven les dosis de medicament i tenien cura dels malalts que el
Dr. Pelegrí els indicava prèviament. Als que estaven més greus se’ls
donava quatre injeccions al dia, cada sis hores una de 400 ml. durant vuit
dies i després es reduïa la quantitat a la meitat. A més, les injeccions que
s’havien de donar a la matinada les donava el mateix doctor.

Amb els dies, el brot de triquinosi va anar minvant i molts dels malalts van recuperar-se, gràcies a la
medicació i l’assistència mèdica, tant del municipi, com de Lleida i Barcelona que estaven en contacte
directe amb els responsables sanitaris del poble.
No es van donar seqüeles de la malaltia tret en alguns casos que van ser significatives. La gran majoria es
recuperaren bé o algun símptoma lleu, com podia ser dolors reumàtics, perquè es va tractar molt
ràpidament. A poc a poc van desaparèixer tant la febre dels malalts com la por i el recel de tots els habitants
del poble, malgrat que el record d’aquells mesos d’incertesa i preocupació viscuts hagi quedat fix i
permanent en la memòria de molts veïns i veïnes que ho visqueren de primera mà.
De resultes de tot plegat, al Serafí Ruestes, propietari de la carnisseria d’on es va saber que s’originà el brot,
el van tancar a la presó uns mesos pel fet de ser l’amo de l’establiment d’on sortí la carn contagiada tot i
haver obrat correctament. Sort en va tenir de l’ajuda del senyor Amadeo Colom, Vicari General del Bisbat
de Lleida que l’ajudà perquè l’indultessin al cap d’uns dies, segurament per no poder demostrar la
culpabilitat que se li atribuïa.
“Jo devia tenir uns setze anys quan va passar això a
casa. Vaig agafar la triquinosi però de manera lleu
amb algunes molèsties. El pare sí que va estar molt
malalt. La meva mare, en canvi, no en va menjar.
Recordo que una part del poble ens consideraven
responsables del que havia passat però nosaltres no
teníem pas la culpa. Al no comunicar-se res de
l’anàlisi de la mostra de la carn, vam començar a
distribuir la carn d’aquell porc com sempre”.

“Jo era molt jovenet... Recordo que el pare estava
greu a dalt a l’habitació i que, fins i tot, ja li havien
fet l’extremunció i ens van dir que moriria i sort que
li van poder administrar penicil·lina, una medicació
molt nova, i el va salvar. Jo no vaig agafar la
triquinosi perquè tot el que havia menjat de carn de
porc aquell dia ho vaig treure i, en un principi, ens
pensàvem que el vòmit havia estat per un empatx de
panellets, doncs estàvem a Tots Sants”.

Arran d’aquest brot a Torres de Segre, el col·legi de metges va extreure’n conclusions per a poder afrontar
aquesta malaltia en els anys posteriors en aquells indrets on es donessin casos. Davant un cas atípic com el
viscut a la nostra vila, s’aconsegueix molta informació valuosa i necessària de cara al seu tractament futur.
A partir d’aquest greu succés, ningú podia menjar un porc
sense portar a revisar. Ja va ser uns anys després,
segurament condicionats pels fets ocorreguts i per
garantir millors condicions higièniques, quan es va
construir el primer escorxador al poble, molt proper del
pont, al costat esquerre entrant a la vila.
Després, sobre els anys 70, es va traslladar el ‘matadero’ a
l’edifici del costat de l’actual tanatori, al carrer Pau Casals,
fins a la seva clausura definitiva ja fa uns quants anys.
Anys 1964-67. Un grup d’embaladores de ‘Cal Misto’ al pont.
De fons, el primer escorxador local, un edifici d’una planta.
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Són moltes les curiositats i anècdotes explicades en la recerca d’informació sobre els fets explicats que hem
volgut compartir-ne algunes, a tall de curiositat:
“Estava a Sabadell quan es va detectar el brot de triquina
a Torres, la meva mare ho va agafar però, per sort, lleu.
Jo volia baixar al poble per la Festa Major però no vaig
poder perquè es va demanar a la gent de no sortir i
aquell any poca cosa es va fer d’actes festius”.

“A l'hivern del 1953 una part important
de la població estava afectada o tenia
seqüeles després de passar la malaltia,
fet que va provocar que la Festa Major
del desembre, per Santa Bàrbara,
quedés deslluïda i moltes coses
posposades per fer-les uns mesos
més tard, per Sant Guardià, el juny del
1954. Va ser llavors, a l'estiu, quan es
van tirar els petards, es va organitzar ball
i la gent va anar a l'ermita, entre altres
actes tradicionals de la celebració”.

“Recordo que el Paquito de ‘Cal Perchi’ , el
mateix dia o l’endemà, van comprar ‘tocino’
d’aquell i el van començar a coure a casa.
Mentrestant es coïa, estaven jugant un partidet
de futbol al carrer amb una sèrie de gent.
Al cap d’una estona, el que estava coent el
menjar va avisar als de casa, que estaven jugant
a futbol al carrer, que el dinar estava llest i
anessin a taula. Però el partidet devia estar
interessant ja que li van demanar que s’esperés
una mica a dinar a veure si podien marcar un
altre gol. D’aquesta manera, van continuar
jugant mentre el menjar va continuar bullint al
foc, una mica més del compte. Finalment, van
anar a dinar. Ells van menjar del mateix porc
infectat però no van emmalaltir i es pensaven
que al bullir tant la carn, es va matar el bitxo”.

“A Torres amb la triquinosi va
passar el mateix que amb aquest
virus que ningú sabia què era. Dins
la desgràcia vam estar de sort de
no morir més gent”.

“La teoria més estesa és que sembla que
els animals positius s'haurien alimentat de
rates, que inicialment eren portadores del
paràsit que provoca la malaltia, al pati
d’una casa particular on es van criar”.

“Vaig marxar del poble el 17 d’abril del 1953 a fer el
servei militar a Figueres amb 22 anys fets, amb el
Pepito de Cal Aiguadé i el ‘General’. Tot i estar a
Catalunya, vaig estar 7 mesos sense venir de permís
al poble per la dificultat de poder viatjar i perquè vaig
anar d’assistent d’un capità a la Jonquera. Quan vaig
poder tornar al municipi, el 16 de novembre del 1953,
em vaig trobar que Torres de Segre estava de les
quatre parts, tres confinades. Hi havia la triquinosi a
‘dojo’ i tot el poble estava ‘enfangat’. Gairebé a cada
casa hi va haver algun cas, fins i tot, en algunes tots
els membres de la família ho van agafar. Vaig estar al
poble amb ple brot de triquina durant els tres mesos
de permís i passat aquest temps, vaig tornar a marxar
cap a Figueres un altre cop”.

“Vaig tenir la sort que a casa meva érem 4 o 5 i
només ho va agafar i lleu el meu pare. De fet, tots
els que van menjar carn de ‘tocino’ cru no es van
lliurar. El pare només va agafar una descomposició
durant uns dies i res més ja que van menjar
llonganissa cuita i això hi va fer molt. Tot i aquest
episodi, ell no va deixar de treballar mai”.

“Aquell any, la Festa Major es va començar
com sempre però en un ball de tarda dels
primers dies de celebració, es va donar l’anunci
del que passava a causa del brot. Es va desfer
el ball i a la nit ja no va acudir ningú. Es va
continuar fent la Festa Major però l’afluència
de veïns i veïnes al que es feia gairebé fou nul·la
a conseqüència del que estava passant”.
“El Dr. Pelegrí venia a la fusteria de ‘Cal Perchi’ del carrer
Major a buscar retalls petits de vidres per poder posar
mostres de la carn i dur-les a analitzar amb el microscopi”.
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CONTINUA SENT UN PROBLEMA LA TRIQUINOSI?
La triquinosi, protagonista d’una part de la nostra història local, continua estant present avui dia, produint
casos tots els anys tant a territori català com també a Espanya. L’any 2016, per exemple, van donar positiu
en presència de triquina 1 de cada 300 exemplars de senglar, el triple des de feia quatre anys.
Aquesta malaltia en persones és de declaració obligatòria des de 1996 a través de la Xarxa Nacional de
Vigilància Epidemiològica (RENAVE). En el cas dels animals, la triquinosi figura en la llista de malalties del
Codi Sanitari per als Animals Terrestres de l’OIE, per tant, Espanya, com a membre d'aquesta organització,
té l'obligació de declarar semestralment els casos que es presentin. Segons les últimes dades disponibles,
en els últims anys es declararen més d'un miler d'animals positius en triquinosi, tots ells de fauna salvatge.
A l’Estat, seguint les directrius de la Unió Europea, en tots els escorxadors s'analitzen per a detectar triquina
el 100% dels porcs, cavalls, senglars i altres animals de cria o salvatges sensibles al paràsit que se sacrifiquen
en ells. En el cas dels sacrificis domiciliaris per a consum privat familiar i la matança d'animals salvatges,
sigui per a la seva comercialització o per a consum privat, existeix una normativa a nivell nacional que
contempla l'obligatorietat de fer l'anàlisi de detecció de triquina com una de les condicions per a la seva
autorització. A més, hi ha implantat un pla de contingència en el qual es recullen totes les mesures que han
d'adoptar-se en cas que les mostres analitzades donin positiu. Així mateix, aquest pla recull aspectes
relacionats amb la malaltia en els humans des del punt de vista epidemiològic, a fi de determinar l'origen
de la infestació i evitar nous casos.
A Torres de Segre, uns onze anys després d’aquell
preocupant brot de l’any 1953, es van començar la
construcció de les primeres granges de porcs al poble,
sobre l’any 1965. Una d’elles, ubicada a l’actual avinguda
Pau Casals, abans denominat ‘Esponal’, era propietat de
Josep Piñol i Escolà, que fou un dels pioners al municipi en
construir una granja de cria de porcs on també hi va fer el
molí per donar menjar a les ‘berres’ que tenien i,
posteriorment, hi va fer un altre espai per criar els garrins.
Des de llavors fins avui dia, els controls sanitaris dels
animals i les mesures de prevenció cada cop han estat més
estrictes per garantir al màxim la seguretat de la carn
destinada al consum humà.
Actualment i de manera genèrica, a les granges no es fan
controls específics de triquinosi, ja que aquests es duen a
terme un cop els animals estan a l’escorxador abans que la
carn passi a consum i, en el cas que surti algun porc positiu
de triquina, als propietaris de les granges no se’ls hi
comunica.
No obstant, sí que es fan controls de sang d’Aujeszky(3) o
Pseudoràbia a tots els porcs abans de treure’ls de la granja
i pujar-los al camió per evitar que la seva propagació surti
de l’explotació en el cas de sortir positiu.
(3)

Any 1965. La granja d’en Josep Piñol, una de les primeres al
poble dedicada a la cria de porcs. Acollia entre 150 i 200 truges.

Dos dels tres treballadors de la mateixa granja, el Miquel Quílez
i el Rafael Pérez, al costat d’una ‘berra’ de grans dimensions. El
tercer treballador que no surt a la imatge era José Santacatalina.

La malaltia de Aujeszky (pseudorrabia) és una malaltia altament contagiosa que afecta els porcs, de gran importància econòmica.
Aquesta infecció viral afecta el sistema nerviós central (SNC), presenta índexs de mortalitat elevats en els animals joves; en porcs adults
produeix afeccions respiratòries.
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No obstant, si en alguna granja es produeixen més baixes d’animals del que és habitual, llavors sí que es
miren en detall a tots els animals per detectar alguna possible malaltia, també la triquinosi. A part d’això,
el que sí que es fa a les granges, avui dia, són l’aplicació de mesures de prevenció i seguretat al voltant de
les mateixes per evitar que puguin entrar, sobretot, aus i rates amb l’ús de raticides i elements específics
diversos perquè no puguin accedir aquests animals que podrien ser transmissors de malalties als porcs de
dins l’explotació. També quan entren els porcs d’origen espanyol per primer cop a les instal·lacions, es fan
controls aleatoris de la pesta porcina. En el cas que els animals provinguin de països fora de l’Estat espanyol
no cal fer-ne perquè ja els han fet anteriorment i, en aquests casos, són segurs. Qualsevol anàlisi i control
el realitza el GSP (Grup de Sanejament Porcí), únic laboratori autoritzat a tota Lleida per fer-ho i que es
troba ubicat a la Partida de la Caparella.
Pel que fa als porcs senglars, principal portador de la triquinosi en l’actualitat, també és interessant saber
l’evolució i la situació, avui en dia, de com es controla la transmissió de la malaltia.
Torres de Segre, per la seva ubicació geogràfica, sempre ha estat un poble on la pràctica de la caça hi ha
estat present. D’entre totes les espècies, el porc senglar ha estat una de les que més s’ha capturat, sobretot
en els darrers temps.
Uns 15 anys enrere, al poble es caçaven pocs exemplars de porcs senglars,
un total de 5 o 6 exemplars durant tot l’any. Aleshores, eren els mateixos
caçadors locals els encarregats de netejar-los, és a dir, treure la pell i els
òrgans interns, i també d’extreure una mostra de la carn de l’animal (la
galta o el fetge bàsicament) per portar-la a analitzar a una clínica
veterinària de les moltes que hi havia per Lleida i que feien aquest control.
Quan s’avisava a la Societat del resultat de l’anàlisi, si sortia negatiu, es
congelava la carn per consumir-la entre els caçadors o bé per la menjada
popular que es feia al poble, un cop a l’any.
Amb els anys posteriors, l’enduriment dels controls sanitaris han anat en augment i les possibilitats per a
poder analitzar la carn s’han vist limitats a punts concrets fins al punt que, actualment, a Lleida no ho fa
ningú, tan sols s’analitzen mostres de carn pel consum al lloc anteriorment esmentat, el GSP.
La Societat de Caça de Torres de Segre, davant les restriccions sanitàries i la responsabilitat que comporta
tot plegat, així com l’increment de captures anuals que es registren, entre 50 i 100 porcs senglars, ja fa uns
anys que ha decidit vendre la carn dels animals que cacen a una empresa càrnia de Sòria que cada cap de
setmana baixa a recollir els porcs senglars abatuts al nostre terme i a les poblacions veïnes amb un camió
frigorífic. Els caçadors, únicament, han de portar els animals morts en un punt, retirar-los la panxa i deixarlos preparats per a la recollida. L’empresa precinta cada porc senglar amb el número de ‘coto’ on s’ha
capturat per si fes falta saber la procedència en el cas que es detectés alguna malaltia en l’animal, a través
de l’analítica d’una mostra de carn que també s’encarrega de fer l’esmentada empresa càrnia abans de
comercialitzar-la.
“Quan fem batudes al pantà, quan es caça de nit
amb els agents rurals o en alguna batuda de la
Societat, se’ns faciliten uns pots on hi posem la
sang de cada exemplar que es caça perquè els
agents puguin portar a analitzar després i tenir un
control de les malalties en la fauna salvatge,
especialment el porc senglar”.

“Cada any surt algun exemplar de ‘jabalí’ positiu amb
triquina per la nostra zona o voltants. També
n’apareix algun que porta la malaltia d’Aujezsky i, fins
i tot, l’Epatitis. El senglar és un animal transmissor de
moltes malalties i la seva població està creixent de
manera descontrolada, d’aquí la importància de fer
els controls biològics cada setmana”.

Informació: Revista ‘L’Ateneu’. Nº4, Desembre 1986. Entrevista al Dr. Lluís Pelegrí; Boletín epidemilógico semanal 2020; Josep Curcó; Francesc
Ruestes; Pere Fuertes, Josep Marsellés, Pilar Ruestes, Ramon Ruestes i Anglada, Josep Mª Badia, Isidoro Miarnau, Àngels Piñol, Joanet Forcat.
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Quim Estadella

I vet ací se'ns n'ha anat un altre any. Al desembre fem balanç i
somniem un futur joiós. La gent es fa regals, treu a passejar el seu
costat més tendre i caritatiu, les famílies s'apleguen, les
nits s'allarguen i el fred s'imposa. L'hivern pot arribar a ser molt
dur si ens manca l'escalfor.
Deixem enrere un any de ciència-ficció, un any pertorbat i
inquietant. El Món de sobte es va aturar al Març i la Natura va
ocupar el seu lloc. Salut vs economia aquesta era l'opció a triar.
Difícil, però es va haver de fer. Calia evitar la vida social i cadascú
des del seu confinament va gestionar temps i espai com va poder.
Cada persona un propòsit, cada família un front comú. Hi va
haver tants confinaments com habitants al poble.
Jo vaig seguir fotografiant, però de nit; procurava allunyar-me de
la gent, de les limitacions perimetrals. Això em va fer descobrir tot
el meravellós cel obert damunt les nostres vides confinades, que
estrelles.
la plenitud de
les
tot d'una s'esmicolaven dins
Tot l'Univers movent-se durant la nit i durant el dia i nosaltres
sense mirar-lo. Em preguntava si hi hauria virus en
algun d'aquells punts lluminosos. La gent em deia que era un
valent anant de nit tot sol. Al principi em sentia insegur, però a
poc a poc un sentiment amable t'acompanya.
Desembre ha estat poc boirós i tot i el fred he seguit fotografiantlo sota un llençol d'estels. Júpiter i Saturn s'apropen i es confonen
des de l'astronòmica distància. Per a nosaltres tan sols semblarà
un sol estel. Després seguiran llurs camins igual que cadascuna de
les nostres vides.
2020 passarà i ens adaptarem a una nova realitat. Les vides
seguiran i el que enguany hem viscut costarà molt d'oblidar.
Alguns han perdut negocis i d'altres algú important. La vida de
sobte es va fent esquerpa…
El temps que vivim és present, encara que hi ha la
il·lusió d'un futur i el record d'un passat. Tot anirà bé, perquè el
viscut ens ha fet més forts i la vida millorarà. 2021 serà un bon
any. Estem vius, celebrem-ho.

Ajuntament Torres de Segre
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