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Com que no podem aturar el temps i ja hem començat
un nou any, val més que intentem posar-nos-hi bé. La
veritat és que ho té relativament fàcil, perquè millorar
el doble vint no sembla gaire complicat.
De moment, el mes de gener ens ha deixat, a nivell
meteorològic, un repertori complet i trastocat de
fenòmens atmosfèrics que han fet gaudir d’allò més als
amants de la ‘meteo’ i han fet sofrir als que no
claudiquen massa amb els canvis radicals de temps. Si
l’hivern ha esmolat les urpes amb la primera meitat del
mes amb el fred i la neu, aquest s’ha transformat en un
gat poruc a la segona meitat sota un anticicló càlid fins
a fer-se gairebé invisible la darrera setmana de gener,
irreconeixible en unes temperatures molt superiors a
les habituals. ‘Filomena’ i ‘Hortense’, dos temporals en
dues setmanes frenètiques i històriques. Per sort, sense
afectacions rellevants sobre la vila.
Aquest mes de canvi d’any ha servit també per posar,
en primer pla, alguns dels principals reptes que haurem
d’afrontar enguany. Han començat les vacunacions
contra la Covid-19, tot i que amb retard, quan el virus
segueix descontrolat i amb soques més contagioses,
s’ha plantejat un sistema d’ajudes per les afectacions de
la pandèmia en diferents sectors, s’han produït
posicionaments sorprenents de cara a les eleccions del
14-F, s’ha remogut el tema de la sortida dels presos
polítics de la presó i s’ha descartat l’anunciada pujada
del salari mínim interprofessional, entre altres. Després
de l’any que hem hagut de suportar, sembla clar que la
qüestió que passa per davant de totes és la de la
pandèmia. I afortunadament, sembla que és la que té
un millor pronòstic, dins de la incertesa.
El butlletí d’aquest mes, recull la veu dels nostres veïns
i veïnes i l’impacte que ha significat la nevada de
primers de gener que ha esdevingut la notícia del mes.
També recull l’entrevista a l’Ai Tsunoda, una campiona
del judo lligada a Torres de Segre i a Utxesa.
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Dipòsit legal: DL L 1725-2015
Redacció i maquetació: JOAN COMPANYS CABAU
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LA SOLIDARITAT DE TORRES DE SEGRE ARRIBA A LES ENTITATS SOCIALS
Totes les entitats socials per les quals es van recollir diners en els diferents dimecres del desembre, han rebut
ja la seva ajuda econòmica. Tal com vàrem informar en l’edició anterior de ‘El Pregoner’, des de les
Regidories de Cultura i Benestar Social, s’organitzaren, cada dimecres del mes de desembre, una paradeta
solidària amb llibres desqualificats de la biblioteca Guillem de Cervera de Torres, per tal d’afavorir a diverses
entitats socials que treballen amb persones vulnerables amb les següents recaptacions:





Fundació Banc dels Aliments de les comarques de Lleida .................................. 200,00 euros.
La Marató de TV3, destinada aquest any a la recerca per la Covid-19 ................ 207,00 euros.
Càritas Diocesana de Lleida ................................................................................. 235,00 euros.
AFANOC Lleida ..................................................................................................... 212,00 euros.

A més, l’Ajuntament va ajudar amb la quantitat de 100 euros setmanal. Aportació que ja està inclosa en les
xifres anteriorment exposades. Tot plegat suma la quantitat de 854 euros recaptats.
Durant tots els dimecres es va fer també recollida de joguines noves per la Creu Roja i aquestes van ser
entregats a aquesta entitat el darrer dia de l’any 2020.
Totes les entitats ens han fet arribar el seu agraïment, i és per això que el volem fer extensiu.

Oriol Berenguer, director de la Fundació
Banc dels Aliments de Lleida

M. José Rosell, secretària
general de Càritas Lleida

Rosa M. Cano, responsable de l’àrea
voluntariat d’AFANOC Lleida

Moltes gràcies Torres de Segre!
ÈXIT DE LA NOVA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR ‘ALOHA MENTAL ARITHMETIC’
Vuit alumnes de 4t curs de l’Escola Carrassumada participen en les noves
classes extraescolars d’Aloha Mental Arithmetic. Dues hores a la setmana,
els dimarts i els divendres al migdia, els nens i les nenes desenvolupen la
seva ment a través d’un programa educatiu basat en tres eines: l’àbac,
l’aritmètica mental i els jocs didàctics. A finals de gener s’ha signat el
Conveni de Cessió d’Espais Públics, entre l’Ajuntament i l’empresa Centre
Optimament Ilerda, que possibilita poder impartir l’activitat ens espais
municipals. Actualment els llocs cedits són unes aules a l’Escola
Els vuit infants són del mateix curs i
formen un ‘grup bombolla’
Carrassumada, amb la possibilitat d’ocupar una sala a l’Annex del pavelló
poliesportiu, si s’escau en un futur. L’Ajuntament es fa càrrec de les despeses de neteja i dels serveis
pertinents pel correcte funcionament de les instal·lacions. Aquest conveni, d’un any de durada i està
supervisada des de la Regidoria de Cultura.
Revista
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LA CAVALCADA DELS REIS MAGS 2020
Una de les activitats més complicades i, alhora,
boniques de gestionar des de la Regidoria de Cultura,
sempre ha estat la Cavalcada de Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient.
Aquest any, aquesta intervenció requeria unes mesures
i una logística diferents d’altres anys. La Covid-19 ens
ha obligat, per una banda, a complir amb les mesures
sanitàries i, per una altra part, des del Consistori s’ha
tingut la ferma voluntat de no suprimir aquesta tradició
tan màgica per a tots els infants i, de retruc, per a totes
les famílies del poble.
Tal com ja vàrem comentar en l’edició anterior
d’aquesta revista, les accions que es van dur a terme
amb anterioritat al dia 5 de gener, ja anaven
encaminades a conscienciar petits i grans que aquest
any seria una cavalcada diferent.
Per una banda el vídeo que ens van enviar Ses
Majestats, ja ens explicava els consells a seguir per a
evitar el contagi la Nit de Reis, l’adaptació de la Carrossa
dels Patges Reials, en la que es va col·locar una bústia
per tal de recollir les cartes dels nens i les nenes i evitar
així les aglomeracions, també va resultar un encert. El
correu electrònic al qual la mainada de Torres de Segre
podia enviar també les seves peticions, ens consta que
va rebre moltes cartes.
Per tal de treballar en la Cavalcada del dia 5 de gener,
s’ha creat un grup específic de persones per estudiar en
tot moment el que calia fer i, fins i tot, s’ha treballat en
diferents escenaris per si de cas les coses empitjoraven
i s’havia de reduir la Cavalcada a la mínima expressió.

Arribada dels Reis Mags pel pont de Torres de Segre,
amb l’estrella d’Orient encapçalant la comitiva reial.

Gaspar, Baltasar i Melcior, rebuts per l’alcalde, abans de fer el discurs
de benvinguda als vilatans, des dels baixos de l’Ajuntament

Així doncs, seguin sempre les directrius donades des de
Sanitat, de no tenir interrelació en cap moment per
evitar possibles contagis, s’ha optat per:
▪ Evitar, en la mesura que fos possible, qualsevol
aglomeració a la rebuda dels Reis Mags, ja fos al
pont o a l’Ajuntament. En aquest sentit s’ha
suprimit també la presència de la Banda de
Cornetes i Tambors i la rebuda del Pubillatge adult.
▪ No tenir contacte durant la Cavalcada amb els
veïns i veïnes del poble, i no pujar cap nen ni nena
a les carrosses reials per tal de fer-se fotografies, ni
acceptar cap oferiment de menjar. A tal efecte la
Cavalcada no devia aturar-se.

La Cavalcada al seu pas pels diferents carrers del poble ha fet sortir a
peu de casa, a la mainada i família per saludar a Ses Majestats.

Revista
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▪ Reduir a dues persones els acompanyants dels
Reis i tan elles com els Patges i tots els que
formaven part del seguit havien de portar
mascaretes protectores.
Hem deslliurat als Reis de dur mascaretes,
perquè la seva distància superava amb escreix
l’obligatòria, s’evitava en tot moment el contacte
i les seves exuberants barbes ja feien de barreres
protectores. En Baltasar, al no portar barba...
Les dues acompanyants del rei Baltasar
amb la mascareta corporativa de Torres de Segre
duia mascareta.
▪ No al repartiment tradicional dels regals per tal de no tenir cap contacte físic amb les famílies i reduir al
mateix temps el personal que caldria mobilitzar per a fer aquesta tasca. Cal dir que s’han habilitat dos
remolcs amb regals.
Per tal que la gent es quedés a casa i pogués veure a l’hora l’arribada dels
Reis, s’ha activat el nou canal a YouTube de l’Ajuntament i via
‘streaming’ s’ha pogut veure en directe tot el recorregut de Ses
Majestats i així saber el punt on es trobaven en cada moment i seguir,
de manera segura, la comitiva pels carrers de la vila. Pendents de quan
s’aproximaven a cada casa, aquest mitjà també ha permès poder sortit
al carrer o a les finestres a saludar quan arribava la cavalcada.
El vídeo resum complet s’ha pogut visionar l’endemà pel Canal de
‘TeleFesta’ que ha retransmès també en directe la part inicial del
recorregut. Tot i els problemes tècnics inicials de qualitat d’imatge, degut
en part a la baixa cobertura wifi en algun punt així com la impossibilitat
Molta gent des de casa, sobretot nens i nenes
de poder passar amb els remolcs per algun carrer estret del municipi, el
expectants, ho han pogut seguir a través del
canal de Youtube que ha estrenat l’Ajuntament
recorregut no ha tingut incidents i la màgia de Ses Majestats ha
aconseguit arribar a totes les llars del nostre poble. Des de l’Ajuntament es vol agrair la bona conducta del
poble en general, que ha fet cas de les recomanacions locals i de les dictaminades per la Generalitat, tot
quedant-se a casa a esperar els Reis Mags d’Orient.
CONFECCIÓ DE LES CARROSSES
Ses Majestats van encomanar la confecció de les Carrosses Reials a la Comissió de Cultura que va començar
la seva elaboració durant la Festa Major del desembre. Recordem que les tres carrosses dels Reis van ser
dissenyades, construïdes i estrenades l’any passat i, aquest any, només feia falta muntar-les de nou als
remolcs que veïns del poble han cedit com cada any tot fent alguns retocs de millora. En aquesta ocasió s’ha
optat per afegir algun element més decoratiu com uns gerros
i plomalls laterals, incorporant dos focus més per carrossa,
donant més llum i vistositat. Tot i això, el desig de la Comissió
és el de la renovació total dels diferents elements del seguit,
i aquest any, s’ha renovat totalment la Carrossa dels Patges
Reials. A part de la incorporació d’una bústia per la recollida
de les cartes, s’ha canviat la roba i els elements decoratius
per uns de més lluents i moderns. La intenció és que l’any
vinent es pugui dissenyar i confeccionar una nova estrella,
La carrossa renovada dels Patges Reials
dotant de més atractiu i més il·luminació a la Cavalcada.
Revista
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NOVES INCORPORACIONS TÈCNIQUES
A causa de les restriccions sanitàries que comportaven
un no apropament a les Carrosses, s’ha considerat
convenient incorporar nous elements que dotessin a la
Rua de més vistositat.
Per una banda es van llogar dos grups electrògens de
3000 watts, insonors per tal de col·locar dos equips de
música i els altaveus pertinents. Un anava a l’estrella
del davant i l’altre al darrer remolc dels paquets.
D’aquesta manera la música s’escoltava de més lluny i
era més forta i nítida, reforçant al mateix temps tota la
Cavalcada. Una música més actual i renovada en català,
La Cavalcada Reial la tancava un remolc amb regals que duia instal·lats
uns canons de llum làser i un potent equip de so amb música.
castellà i en anglès.
Als regals també s’han posat bombetes de llums. Al darrer remolc, el dels paquets també s’han incorporat
dos caps de llum mòbils i visibles des de molta distància i una màquina de fum que feien alhora que la
Cavalcada fos digna d’admirar des del principi fins al final.
No voldríem cloure aquest reportatge sense dedicar unes línies d’agraïment a totes aquelles persones
que fan possible que es pugui fer aquesta cavalcada de Reis. Tot i aquest any s’ha treballat amb les
mínimes persones imprescindibles, des d’aquestes pàgines volem agrair la col·laboració de:
✓ Els Reis, els Patges i acompanyants
✓ Els pagesos que han deixat tant els
remolcs i els tractors
✓ Els conductors dels tractors
✓ L’equip de logística
✓ L’equip tècnic i de llums
✓ La brigada municipal
✓ L’equip de vídeo i so
✓ L’equip de maquillatge i vestuari
✓ La policia local

Membres de l’organització, de la Comissió de Cultura amb l’alcalde,
junt amb les figures que han conformat la Cavalcada de Reis del 2020

✓ La Comissió de Cultura
✓ L’alcaldia i Ajuntament en general
Amb el ple sentiment d’haver fet tot el
possible perquè tothom gaudís de la millor
Cavalcada de Reis possible, malgrat la
realitat sanitària que malauradament estem
vivint, ara només resta desitjar i esperar que
aquest any 2021 sigui millor en tots els
sentits i puguem recuperar l’essència d’allò
que hem perdut i ens feia ser feliços.
De ser així, de ben segur que voldrà dir que
les coses van millor.

L’equip de tractoristes encarregats de dirigir la comitiva reial durant el seu recorregut
Revista
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LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAT, PATRÓ DELS ANIMALS
La Festa de Sant Antoni, o els Tres Tombs, és la festa més
celebrada a tots els territoris de parla catalana, realitzantse al voltant del 17 de gener, essent una celebració
important en els països d'influència cristiana. Es tracta de
la festa per excel·lència de l'hivern, preludi del carnaval,
formant part del patrimoni cultural.
Com a tradicional protector dels animals útils per a les
feines del camp, se celebren en honor seu gran nombre de
festes populars relacionades amb ells, per tal d'obtenir la
fertilitat dels animals i dels aliments, i la seva purificació.
Ja fa molts anys, a Torres de Segre, també es celebraven els
‘Tres Tombs’ per aquestes dates, darrerament es va tornar
a implantar la Festa en altres dies del calendari. En
l’actualitat, aquesta tradició no se celebra, però des de la
Regidoria de Cultura i Tradicions, la restitució dels Tres
Tombs és un projecte a dur a terme.
L'any 2020, ja es va dur a terme la benedicció dels animals
de companyia o qualsevol altre animal que la gent de Torres
va portar a la sortida de la celebració de la missa el dia 19
de gener, amb una exitosa afluència.
Aquest any i a causa de les mesures sanitàries, la
benedicció ha estat organitzada d'una altra manera.
Dies abans al diumenge 17 de gener, les persones
interessades a beneir els seus animals, van expressar la
seva voluntat trucant a l'Ajuntament i facilitant la seva
adreça i número de telèfon. La proposta era la de fer una
benedicció domiciliària, evitant d'aquesta manera una
aglomeració de persones al davant de l'església totalment
innecessària i perillosa a la vegada.
D’aquesta manera, a la sortida de l’habitual celebració
eclesiàstica, mossèn Hèctor acompanyat per la regidora de
Cultura i diferents membres del grup de rescat del poble,
s’han apropat fins a la porta de les diferents cases que ho
sol·licitaren per tal de procedir a la benedicció de les seves
mascotes.
En total, més d'una dotzena de mascotes, la majoria gossos,
han estat beneïts. Tot plegat, s’ha dut a terme a l'aire lliure
i mantenint, en tot moment, la mascareta posada i la
distància de seguretat reglamentària.
Algunes de les mascotes que han estat beneïdes,
a peu de carrer, pel mossèn Héctor.
El grup de Rescat ha fet també una gran labor en aquest
sentit. Una tasca destacable de la qual en parlem a l'apartat dedicat a aquest grup en aquesta revista.
Tot esperant que Sant Antoni protegeixi als nostres animals i ens ajudi alhora als humans a superar el
coronavirus, intentarem que l'any vinent puguem organitzar una festa més lluïda.
Revista
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L’ESPERANÇA DEL NOU ANY DES DE LA FUSTERIA
L’aparició de la Covid-19 i la seva conseqüència dins la
societat, al llarg del 2020, també va perjudicar
l’activitat habitual desenvolupada des de ‘La Fusteria’
i la seva promoció turística, amb un descens
significatiu de visites i la impossibilitat de dur a terme
propostes diverses, ateses a les restriccions sanitàries
imposades. No obstant, la Reserva Natural d’Utxesa ha
seguit i segueix atraient gent encuriosida i enamorada
per l’encant que té aquest magnífic espai.
Aquest any 2021 que tot just comença, pensem que
La Daniela i l’Adrià, els dos tècnics de TDSNaTur
serà millor que l'anterior, en molts aspectes. Sabem
que cal mantenir l’esperança perquè així sigui i, des de la Regidoria de Medi Ambient i Promoció Turística,
s’estan elaborant propostes variades per tal d’apropar de nou la bellesa de l’embassament d’Utxesa a la gent
i poder-lo gaudir en directe amb total seguretat.
L’Adrià Pujol i la Daniela Sánchez, els dos tècnics de TDSNaTur, desitgen a tothom un bon començament
d’any i aprofiten aquest espai, per animar i convidar a la gent a visitar ‘La Fusteria’ i el seu entorn.

RETIRADA DE NIUS DE CIGONYA DE LA TEULADA DE L’ESGLÉSIA
Com és costum, una vegada a l'any, es fa una revisió dels nius de cigonyes
blanques que hi ha al campanar i teulada de l’església del nostre municipi,
per tal de garantir una seguretat en l’estructura del mateix edifici.
En aquesta ocasió, l'actuació portada a càrrec per l’Associació Trenca i
ajudada per la brigada municipal, s’han retirat els nius que estaven en pitjor
estat i que resultaven més perillosos tant per l’estructura del temple com per
la seguretat ciutadana. A més, s’ha aprofitat per netejar i rebaixar la resta de
nius que han quedat a la teulada i que ja estaven ubicats a sobre unes
plataformes de ferro, instal·lades a tal efecte.
Tenint en compte que les cigonyes incorporen tots els anys nous materials
per als seus nius i que aquests poden arribar a pesar fàcilment els
500 quilograms de pes, aquesta resulta una actuació important per evitar
mals majors.
Tot i que aquestes aus estan protegides per llei, la retirada de nius
i l’alliberament d’aquest pes sobre la teulada resulta necessari, ja
que existeix un risc evident per les estructures on s'assenten així
com per les persones que caminen o transiten per baix al carrer.
Al nostre municipi, tenim a l'aiguabarreig del riu Segre més de
130 nius censats de cigonya.
Una espècie que ha deixat de ser migratòria i es queda tot l’any
al lloc on habita, tal com és el cas de la nostra vila on hi troba un
hàbitat ideal per la proximitat del riu i de l’embassament d’Utxesa
Per efectuar l’actuació ha estat necessària l’ajuda d’un
braç mecànic de grans dimensions per accedir al sostre
i la facilitat per trobar-hi aliment.
Revista
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NOU ALBIRAMENT D’UNA LLÚDRIGA A L’EMBASSAMENT
Aquest mes hem estat testimonis de nou de l'albirament
d'una llúdriga, una de les poques que tenim a
l'embassament d’Utxesa en l’actualitat.
Un dels tècnics de TDSNaTur, l’ha pogut localitzar sortint
de la pressa que hi ha abans d'arribar al Punt d'Informació,
justament on està ubicada ‘La Fonteta’. En aquest cas,
l’animal s’ha vist sortir de la presa i capbussar-se al pantà.
Hores més tard, l’altre tècnic l’ha pogut observar dins de
l’aigua, al mirador de l’inici del primer tram del sender
Imatge d’arxiu d’un exemplar adult de llúdriga
interpretatiu, vora el canyissar.
La llúdriga és un mamífer carnívor que pertany a la família dels mustèlids. La seva dieta és composta
principalment per peixos i, en menor mesura, per rates d'aigua, escarabats d'aigua, caragols, granotes,
crancs, serps, insectes i alguna au aquàtica així com per alguna fruita.
Se sol establir en una zona determinada encara que, cada cert temps, canvien de territori per trobar aliment.
A la seva petjada s’hi pot apreciar els cinc dits amb les ungles que resulten molt característiques i fàcils de
reconèixer. El seu hàbitat ideal està situat vora els rius i els embassaments amb proximitat als rius, sempre
prop de l’aigua i rodejada per bosc, com és el cas de ‘La Fonteta’, el punt on se l’ha vist aquest cop.
Aquest albirament no és pas el primer que es produeix a Utxesa, perquè ja es tenia coneixement d’aquest
animal en el nostre paratge natural. La presència de la llúdriga, és el millor indici que tenim un bon estat de
l'aigua. Malauradament, cada vegada en queden menys exemplars al nostre país fruit de la contaminació dels
rius, els abocadors incontrolats que de vegades van a parar a les aigües fluvials, i d’altres fets que estan fent
que la població d’aquesta espècie protegida i en perill d’extinció vagi en recés cada any.

ELS EFECTES DE LA NEVADA A UTXESA
Els efectes de la gran nevada resultant pel
temporal ‘Filomena’ també s’han pogut
observar a les rodalies del Punt d’Informació
d’Utxesa i alguna de les seves urbanitzacions,
deixant en evidència la inadaptació que tenim
davant fenòmens d’aquesta índole.
En aquest sentit, moltes branques dels pins
propers al voltant de ‘La Fusteria’ s’han
trencat, forçades pel pes de la neu sobre elles.
La trencadissa ha obstaculitzat la circulació en aquest punt de l’Avinguda Pearson
Justa davant de l’edifici turístic hi ha caigut
quatre branques de dimensions considerables que han arribat a tallar l’accés de la carretera en aquest indret
i l’espai destinat a l’estacionament de vehicles. Per sort, s’han pogut desallotjar el mateix dia perquè els veïns
i veïnes de la zona poguessin circular amb normalitat.
Sembla que l’acumulació de neu a Utxesa ha superat la registrada a Torres de Segre. De fet, la neu caiguda a
la Reserva Natural s’ha conservat, durant més d’una setmana, en molts llocs. Un fet que acompanyat de les
glaçades ha ocasionat l’aparició de plaques de gel que, sortosament, no han produït cap accident gràcies, en
part, a la neteja dels vials i l’abocament de sal sobre el ferm.
Passat el temporal i recuperada la normalitat, caldrà avaluar l’estat dels diferents pins i realitzar una
esporga d’aquelles branques malmeses o que presenten risc de trencament.
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DESTACAT CONTROL BIOLÒGIC DE PORC SENGLAR A UTXESA
Els voltants del pantà d'Utxesa han estat l'escenari
d'una batuda històrica per a reduir la població de
porcs senglars a Torres de Segre. Un grup de
caçadors locals amb llicència han abatut 34 porcs
senglars, una xifra rècord al municipi en un control
biològic com aquest. L’acció ha comptat amb l’ajuda
de gossos i la coordinació dels Agents Rurals amb
l’equip de barca i del dron.
La batuda s’ha desenvolupat el dijous 14 de gener,
concretament a la zona del ‘Mirador elevat del 19’
de l’embassament d’Utxesa, una zona on
habitualment es concentra un nombre elevat de
porcs senglars donat l’espès canyissar i les facilitats
que troben aquests animals d’amagar-se. En aquesta
ocasió, la disminució intencionada del nivell de
l’aigua gràcies a les gestions amb Endesa, ha estat
clau per a poder completar exitosament el control de
Les imatges aèries captades pel dron i l’accés interior amb barca
han facilitat la ubicació dels porcs senglars entre el canyissar
la superpoblació d’aquesta espècie porcina salvatge.
Periòdicament s’organitzen batudes d’aquestes característiques a Torres de Segre, ja que la Generalitat de
Catalunya autoritza als ajuntaments organitzar-les per a controlar la població d'una espècie sense
predadors que genera múltiples problemes a la societat. Els porcs senglars causen danys als conreus de
pagesos, provoquen accidents de trànsit i són transmissors de malalties que poden afectar a les persones.

LA VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA SE CELEBRARÀ EN FORMAT ‘VIRTUAL’
En l’edició de desembre del
present butlletí informatiu
ja vam anunciar que la
Volta al Pantà d’Utxesa,
entesa com la prova
atlètica
multitudinària
referent a Ponent en els
darrers 7 anys, no es podria
desenvolupar
amb
la
normalitat habitual a causa de la situació sanitària i les restriccions per la Covid-19 que fa inviable la
concentració de més d’un miler de persones en un punt concret d’Utxesa, durant la matinal del diumenge 28
de febrer de 2021, data escollida per a celebrar la vuitena edició.
Davant d’aquesta situació i després de diferents deliberacions, l’organització de l’esdeveniment, formada pels
regidors d’esports dels ajuntaments de Sarroca, d’Aitona i de Torres de Segre, juntament amb els membres
de la comissió esportiva i organitzativa, han decidit no deixar l’esdeveniment esportiu en l’oblit i reinventarse, tot apostant per una proposta ‘virtual’ que farà homenatge a una edició especial de la Volta.
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D’aquesta manera, la Volta al Pantà d’Utxesa 2021, s’inclourà a d’altres dins la
Lliga Ponent ‘Híbrida’ i obrirà un període d’inscripcions del 15 al 28 de febrer a 4
euros, que permetrà als corredors apuntar-se, a través de la pàgina d’iter5 o
escanejant QR, i participar en aquest format virtual, des del lloc que es vulgui i
quan es consideri, amb la possibilitat de compartir el temps i la distància realitzada amb l’app ‘RUN LIVE 13_5’
que generarà una classificació virtual entre els corredors que hi participin. Durant els dies que dura la
inscripció, els esportistes apuntats podran córrer les vegades que vulguin computant la millor marca.
El darrer dia, diumenge 28 de febrer i durant tota la jornada, coincidint amb la
data virtual de la prova, s’animarà a la gent a través dels perfils de la Volta Facebook i Instagram- a sortir a córrer amb qualsevol samarreta de les edicions
anteriors de la Volta al Pantà d’Utxesa com a homenatge. El lloc escollit per
córrer i el moment, quedarà a criteri de cadascú amb el propòsit d’evitar
aglomeracions i facilitar la participació de tothom, incentivant als corredors que
comparteixin imatges de la seva sortida a les xarxes socials.
Els corredors inscrits i inscrites tindran de regal un magnífic tapacoll en conjunt
amb la samarreta i els mitjons de l’edició anterior (unitats limitades).

Apunta’t i surt a córrer!

Més informació
www.voltapantautxesa.com

@voltapantautxesa

INSCRIPCIONS
- Del 15 al 28 de febrer Cursa virtual 6,5km

Cursa virtual 10km

ELS AJUNTAMENTS DE LA VOLTA AL PANTÀ AMB ONCOLLIGA, CONTRA EL CÀNCER
Els ajuntaments de Torres de Segre, Aitona i
Sarroca de Lleida, els tres pobles organitzadors de
la Volta al Pantà d’Utxesa, han decidit continuar
donant suport solidari a Oncolliga Lleida, per segon
any consecutiu, malgrat no poder fer aquest any la
cursa atlètica de manera presencial.
En l’edició passada de la Volta, 1 euro de la
inscripció va anar cap a l’esmentada associació
aconseguint una recaptació total de 500 euros.
En aquesta ocasió, els consistoris aportaran un
total de 900 euros, tres-cents cadascú, per donar
Joan Companys, Alba Cabasés i Aleix Duaigües, regidors d’esports
dels 3 ajuntaments organitzadors, presentant el donatiu solidari a Oncolliga
suport econòmic i ajudar a fer realitat projectes
d’ajut en la lluita contra el càncer a les comarques de Lleida. L’Oncolliga comarques de Lleida és una
associació sense ànim de lucre que treballa des del voluntariat des de l’any 1997. Les seves actuacions i
decisions venen determinades per les aportacions provinents del benefici social a través d’activitats que es
duen a terme arreu de la comarca. Des de l’aparició de la pandèmia, són moltes les activitats que s’han deixat
de fer en tots els municipis i, per tant, les donacions solidàries cap a l’associació s’han vist reduïdes de manera
rellevant sense tenir en compte que la malaltia segueix afectant molta gent i que l’ajuda continua essent
imprescindible. És per aquest motiu que, per la complicada situació en la qual ens trobem a nivell sanitari i
al no dedicar despesa a la cursa d’aquest any, els consistoris han acordat, ara més que mai, contribuir
d’aquesta manera en els projectes endegats des d’Oncolliga tot ajudant a tota aquella gent i familiars que,
malauradament, sofreixen el càncer.
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL GENER
El mes de gener i amb ell l’inici d’un nou any, comença talment va acabar el desembre pel que fa als augments
de casos de Covid-19 de forma generalitzada, coincidint amb el període de baixes temperatures i mantenint
les restriccions durant els pròxims dies. Catalunya registra 3607 positius i 35 morts el primer dia de l’any,
països com Alemanya es troben en plena crisi sanitària amb prop de 23.000 contagis i 553 morts en les
últimes 24 hores, el mateix dia que es comptabilitzen 81 milions de casos a tot el món i 1,79 milions de morts,
un any després que les autoritats xineses notifiquessin a l’OMS casos al seu país d’un nou coronavirus.
Protecció Civil alerta de més restriccions a Catalunya si la pandèmia continua creixent.
El ritme de la vacunació s’està alentint més del previst a tot l’Estat. A principis de mes, el Departament de
Salut tan sols ha administrat un 10% de les dosis rebudes.
El Govern allarga deu dies les restriccions per frenar l’augment de casos, confinant els municipis i tancant el
comerç no essencial el cap de setmana davant la preocupació del sector del comerç i l’hostaleria, novament
perjudicats.
Boris Johnson anuncia un altre confinament total a Anglaterra per parar l’avenç de la Covid-19, similar al que
es va viure al març, ara provocat per la nova soca del virus.
La pandèmia també afecta al món laboral, Lleida suma 6.140 parats més en un any a causa del virus.
Una vintena d’experts aconsellen endarrerir la tornada a l’escola, ja que sostenen que la situació està pitjor
que al setembre i ‘descontrolada’. Malgrat l’advertiment, el Govern fa cas omís i el curs escolar es reprèn l’11
de gener tot anunciant que es faran cribratges al professorat. Cinc dies després, la demarcació ja té dotze
grups escolars confinats, amb 279 persones en quarantena.
La Comissió Europea dóna llum verda a la vacuna de
la nord-americana ‘Moderna’.
Es detecta el primer cas de la soca britànica a
Catalunya i Salut comença a fer el seguiment dels
contactes, el mateix dia que l’Estat espanyol supera els
dos milions de positius des de l’inici de la pandèmia.
A mig mes de gener, els indicadors tornen a pujar i
Lleida s’apropa al miler de contagis de Covid-19 en tan
Un total de 190.150 catalans s’ha vacunat amb la primera dosi de la
sols una setmana. A Catalunya, prop de 5.000 casos
vacuna i uns 66.186 ja porten la segona
més i a Espanya 38.869 nous positius.
El Procicat prorroga una setmana el confinament municipal i les restriccions per frenar el virus.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) es debat sobre l’opció de crear un ‘passaport de vacunació’ en els
viatges internacionals. França avança el toc de queda a les 18:00 hores davant l’augment de casos i el Regne
Unit veta els vols des de Portugal i 14 països d’Amèrica del Sud.
Quatre hospitals catalans seqüenciaran el coronavirus a la recerca de noves variants com la britànica. L’Arnau
de Vilanova encaixa la passarel·la que el connecta amb el nou Edifici Covid construït davant.
El Govern decideix posposar al 30 de maig les eleccions previstes pel 14-F a causa de la força de la pandèmia.
Uns dies després, el TSJC retorna els comicis al 14 de febrer davant la sorpresa i resignació de la població
que ho veu inapropiat. El Síndic de Greuges reitera que fer les eleccions ara al febrer és un risc i es planeja
fer tests previs als membres de les meses electorals i un horari exclusiu perquè voti gent positiva.
Pfizer redueix de forma temporal el subministrament de la vacuna a Europa.
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Usuaris i treballadors de les residències catalanes reben la segona dosi de la vacuna que ha de garantir
certa immunitat al virus. Europa confia ampliar la distribució de les vacunes al febrer. Davant la proximitat
d’una nova campanya de fruita, es comença a treballar-hi. Unió de Pagesos, a favor de vacunar tots els
temporers i evitar arribades massives com l’estiu passat.
Les mascaretes i el coronavirus ‘escombren’ la grip, que al gener sempre estava en fase epidèmica, segons
explica el cap de Microbiologia de la Vall d’Hebron.
A 21 de gener, les escoles de Ponent tenen 90 grups aïllats i més de 2.000 persones en quarantena. Baixen
els ingressos per coronavirus als hospitals, però pugen les UCI que superen el pic de les onades de l’estiu i
la tardor, amb 36 pacients a Lleida.
Les restriccions es mantenen 14 dies més i s’alerta que en poden venir de noves. PIMEC Comerç reclama
ajudes urgents al Govern per salvar el sector. El Departament de Salut preveu un augment de crítics per Covid19 en les pròximes setmanes i alerta d’un ‘desbordament’ tot i que els indicadors baixen lleugerament.
La farmacèutica AstraZeneca anuncia el retard en els lliuraments de dosis a la UE i rep l’autorització de
Brussel·les per poder ser administrada, convertint-se en el tercer vaccí.
França es tanca amb l’esperança d’evitar o endarrerir un altre confinament domiciliari.
S’acaba el gener amb una situació ‘descontrolada’ i uns auguris que no conviden pas a l’optimisme, registrant
valors de contagis del volum de la primera onada. Mentrestant, al món la vacuna s’ha convertit en un tresor
preuat i un negoci fosc tal com va passar amb les mascaretes al principi de la pandèmia.
Tot i el ball de xifres diari, s’arriba a darrers de gener del
2021 amb una situació mundial preocupant i un total de
103,2 milions de casos i superant els dos milions de morts.
Els Estats Units d’Amèrica segueix encapçalant el
recompte amb més de 26.679.539 casos positius i també
en nombre de morts amb 455.869.
Per volum d’infectats el segueix l’Índia, amb 10.802.591
contagis; el Brasil, amb 9.396.293 i el Regne Unit amb
3.892.449 afectats. Espanya és el setè país del món amb
més infeccions, 2.882.805 casos.
Dades actualitzades a 31 de gener de 2021 sobre els efectes de la Covid-19
Fonts: Departament de Salut i
Ministerio de Sanidad

Contagis

Morts

Vacunats

TORRES DE
SEGRE

189

-

-

LLEIDA

32.258

664

7.170**

CATALUNYA

505.961

19.231*

63.439**

ESPANYA

2.882.805

59.081

357.892**

MÓN

103.221.000 2.232.500

Evolució de la Covid-19 a Lleida

-

*El Departament de Salut també inclou les morts notificades per les funeràries,
que es sumen al recompte de les persones que han mort en centres sanitaris,
sociosanitaris, residències o domicilis.
**Amb segona dosi
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AFECTACIÓ DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE I PRINCIPALS ACTUACIONS
El gener ens ha portat la consolidació d’una tercera onada de la pandèmia que esclatava a finals de l’any
passat. Deixem enrere Nadal i tota l’activitat comercial i social que comporta. Les xifres de persones
contagiades i mortes s’han tornat a disparar en el context general, i els hospitals han vist com les UCI
augmentaven el nombre de llits ocupats. Ara bé, a Torres de Segre la tònica ha estat diferent. Si és cert que
la Covid-19 segueix afectant els veïns i veïnes perquè els contagis són presents, però els números del poble
no són alarmants. De fet pel que fa a número i taxa de PCR positives i test antigènics, Torres de Segre està a
la cua de llista de municipis de tota la Regió Sanitària de Lleida lluny de poblacions com Lleida, Tàrrega,
Mollerussa, Almacelles o Seròs. A casa nostra no hi ha hagut brots, però justament aquests són imprevisibles.
És realment necessari seguir actuant amb responsabilitat, per nosaltres i per tothom, i minimitzar al màxim
les situacions de risc de contagi. L’inici de la campanya de vacunacions durant aquest mes és i serà una gran
ajuda per seguir en aquest camí cap a una situació millor.
Per la seva banda, el comerç local aixeca el cap una mica més. Per fi, 15 comerços de Torres de Segre han
rebut una subvenció de 2.713,33 euros que ajudaran a compensar les pèrdues econòmiques del confinament
del juliol. La Generalitat de Catalunya ha destinat, a través del Consell Comarcal del Segrià, un total de més
de 40.000 euros a negocis del poble que optaven a les ajudes i complien tots els requisits. Aquesta ajuda
econòmica i al consum dels veïns i veïnes entre el comerç local, contribueixen en la recuperació de l’activitat
de la vila. Tant autònoms com 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, en general, van remuntant encara
que sigui lentament.
EVOLUCIÓ COVID-19 A TORRES DE SEGRE
Torres de Segre iniciava el gener amb 177
- casos positius confirmats (des d'abril de 2020 al gener del 2021)
casos positius confirmats -i acumulats des
de l’inici del recompte el març del 2020- i
189
200
177
l’hem finalitzat amb 189, per tant són 12
165
les persones contagiades durant les
150
125 133
110
primeres setmanes d’aquest any.
90
100
Aquesta xifra és idèntica a la del
desembre, i es confirma que el nombre de
50
20
10
9
persones infectades al nostre poble
0
tendeix a la baixa en els últims mesos:
abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre gener
agost (21), setembre (15) i octubre (8),
només amb l’excepció del repunt del novembre (32). L’apunt més positiu del gener és que no hem de
lamentar víctimes mortals a Torres de Segre, al contrari del que sí va passar al novembre i desembre, quan
van haver les primeres morts, totes elles d’edat avançada.
Segons el registre del Departament de Salut, la xifra de persones sospitoses de contraure Covid-19 ha seguit
pujant dels 674 inicials als 762 en l’últim dia de gener: aquestes 88 persones són menys que les 118
comptabilitzades al desembre. Aquesta dada ha disminuït probablement, per l’efecte de les últimes mesures
sanitàries i per ja haver deixar enrere les festes de Nadal, època de més interacció social. No obstant, la taxa
local estandarditzada -positius per cada 10.000 habitants- ha crescut poc més de 50 punts, menys que al
desembre, fins arribar als 869. La xifra segueix sent superior que el valor del Segrià (653) però un altre cop,
per sota de pobles veïns com Aitona (1.216), Alcarràs (1.118), Sudanell (1.053), Sunyer (1.048) i Soses (974).
Pel que fa als actes locals del mes, molt poca cosa s’ha pogut dur a terme. El més destacat ha estat la
cavalcada dels Reis Mags d’Orient, aquest any sense aglomeracions i amb la gent podent seguir la seva
retransmissió en directe des de casa. També s’ha pogut realitzar la benedicció de mascotes, però també de
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manera diferent, ja que el mossèn Héctor ha visitat els animals directament al domicili de les famílies
interessades. Altres activitats previstes han quedat ajornades o suspeses, com ja va sent habitual, arran de
les mesures establertes per la Generalitat. Caldrà seguir tenint paciència, celebrar el que permeti la
normativa vigent, i sobretot, confiar en que la situació continuï millorant per a tornar a una certa normalitat.

REPARTIMENT GRATUÏT DE MASCARETES I GELS HIDROALCOHÒLICS
Al gener, com cada mes,
l’Ajuntament ha organitzat un nou
repartiment
de
mascaretes
quirúrgiques i gels hidroalcohòlics.
En aquesta ocasió, el dimecres 27,
en horari de matí i tarda, els lots de
prevenció han arribat a 1.100
persones de Torres de Segre. Una
Les regidores Pepita Ruestes i Mihaela Balcanu entregant els lots de prevenció als veïns i les veïnes.
vegada més, s’ha superat el nombre
de persones a qui s’entrega el material i la xifra suposa un record tenint en compte que l’entrega ha estat en
una sola jornada, i no en dos, com en anteriors mesos. Les mascaretes repartides a les famílies del poble han
tornat a ser tant de talla i disseny adult com d’infantil. Mes rere mes, els lots arriben gratuïtament a la
població perquè a l‘utilitzar-los, la gent estigui millor protegida i pugui minimitzar el risc de contagi pel virus.

LA VACUNA: REFLEXIÓ DE JOSEP MARSELLÉS
‘LA VACUNA’
Paraula de moda en aquest temps de pandèmia. Tot i que molts lectors saben o intueixen
que prové de les vaques, és possible que alguns ignoren el seu origen.
La pandèmia que ens amenaça actualment, és una més de les moltes que al llarg de la
història ha sofert la humanitat.
Des de temps immemorials, l'home s'ha preocupat per guarir-se de les malalties utilitzant
herbes medicinals en diferents sistemes rudimentaris que al llarg del temps s'han anat
perfeccionant, fins a arribar als nostres dies, fruit de molta investigació i estudi.
Referent als accidents, Hipòcrates ja deia al 400 aC que l'home tans sols posa els ossos al seu lloc just de la
trenca, de la soldadura se n'encarrega la natura fent ús de la seva modèstia.
Galè, en temps dels romans, curava emperadors i gladiadors per un igual. Paracels va arribar a esbrinar que
el verí en petites dosis era curatiu. Edward Jenner, l’any 1796, essent metge rural a Anglaterra, va observar,
que els pagesos que cuidaven vaques no contreien la malaltia de la verola (pigota), la qual cosa li va fer
pensar en una immunització, perquè les vaques el patien aquest mal. Va voler fer la prova agafant pus de
les pústules de les vaques aplicant-hi el bacil en unes petites ferides raspant la pell, aconseguint resultats
favorables. Del meu record, he conegut quatre persones amb la cara gravada conseqüència d'aquesta
malaltia. D'aquesta experiència va quedar el nom de vacuna a molts dels injectables.
Nota esperançadora: Si els experiments d'Edward Jenner van tardar un temps a difondre's, vull pensar que
amb les possibilitats d'avui en dia, la cosa pot anar més ràpida. Hi juguen factors oposats, la fabricació amb
fins comercials, l'eficàcia i la durada per una banda i, per l'altra, el compromís de tots plegats de complir les
mesures sanitàries preventives.
Si els xinesos han aconseguit reduir els contagis a zero a Wuhan, és molt probable que en una data no molt
llunyana també arribi aquí.
No abaixem la guàrdia.
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APORTACIÓ SOLIDÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA
Davant la impossibilitat de dur a terme activitats
presencials amb les seves associades a causa de les
restriccions pel coronavirus, l’Associació de Dones Santa
Àgata ha decidit, malgrat tot, continuar amb la seva
vessant solidària, en aquest cas, amb Oncolliga Lleida.
Habitualment, col·laboraven amb l’esmentada associació
a través de la venda de flors solidàries. Aquest any, al no
poder-ho fer s’ha considerat realitzar una aportació
directa de 300 euros per ajudar a finançar el projecte
‘Decido’ que té l’objectiu d’avaluar la viabilitat i
l’acceptabilitat del cribratge personalitzat del càncer de
mama en el sistema públic de salut. S’està fent un estudi
amb 400 dones de 40 a 50 anys de la ciutat de Lleida per
estimar el risc de patir càncer en els pròxims 5 anys tot
recomanant, si s’escau, la realització de mamografies.

TALLERS ‘ON-LINE’ GRATUÏTS DE LA FUNDACIÓ “LA CAIXA”
Davant la impossibilitat de dur a terme l’habitual programa
d’activitats a causa de l’actual situació de pandèmia, la Fundació ‘La
Caixa’, en conveni amb la Generalitat de Catalunya, ha adaptat la
seva la graella de propostes i ha plantejat l’opció de poder realitzar un
seguit de tallers ‘online’, totalment gratuïts, a través de la plataforma
‘Zoom’.
Aquest catàleg de tallers telemàtics són gratuïts i estan adreçats als i
les majors de 60 anys amb un màxim de 3 activitats per persona. Tot
i que el període inicial d’inscripció ha vençut, s’ha allargat el termini
més dies i tots els interessats i interessades han de trucar al telèfon
gratuït 900 264 459 per apuntar-se, on també l’assessoraran de tot en general.
Una proposta que ha estat promocionada aquests dies des de la Llar de Jubilats Sant Guardià per a mirar
d’engrescar a tots els seus associats i associades, davant el període d’inactivitat per culpa de la Covid-19. No
obstant, per a participar-hi no és necessari ser soci o sòcia.
RECORDEU!! Per poder realitzar les activitats necessitareu disposar d’ordinador, tauleta o telèfon intel·ligent
(amb càmera, altaveus i micròfon incorporat), tenir connexió a internet i una adreça de correu electrònic (email).
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NOVA INCORPORACIÓ A LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA
Aquest passat mes de gener,
l’Anna Quilez s’ha incorporat
com a tècnica de la Llar
d'Infants Carrassumada.
Graduada en educació infantil
i veïna del poble, al matí estarà
a l’hora d’acollida de nadons i
a la tarda farà de mestra
polivalent a l’aula d’un any.
Amb aquesta novetat, l’Escola Bressol de Torres de Segre ja
suma cinc educadores que atenen a una vintena de nens i
nenes de fins a 3 anys.
La Llar d’Infants actual disposa de 3 aules obertes i
compta amb 25 nens i nenes d’edats compreses entre els
4 i 36 mesos d’edat. A l’aula de nadons, oberta tot just
després de les vacances de Nadal, hi ha 4 infants amb una
tutora, la Sheila Martí i l’Anna Quilez com a polivalent
algunes hores. A l’aula d’1 any hi ha 10 nens i nenes, a més
a més de la tutora Lídia Escolà hi ha una practicant durant
el matí, la Sandra Millán. Per últim, a l’aula de 2 anys, hi
ha 11 nens i nenes amb l’Alba Aguilà com a tutora i la Mª
Paz Chamorro, com a polivalent.

CURS DE FORMACIÓ EN RISCOS LABORALS AL CAMP: PODA I COVID-19
Tal com es ve fent des de fa temps, una part dels
pagesos del nostre municipi, han rebut una
formació en Riscos Laborals, a càrrec de l’empresa
Previntegral, a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya
que ha estat cedida per l’Ajuntament per poder fer
el curs de manera presencial, tot seguint les
mesures sanitàries corresponents. Aquesta,
correspon a una de les dues sessions que es fan als
La Sala d’Actes ha estat l’espai escollit per a fer aquesta formació presencial
agricultors, treballadors i empreses locals al llarg de
per tots aquells que no ho poden fer de forma telemàtica
l’any i que es va ajornar pel coronavirus.
Normalment, se’n sol fer una pels volts de la primavera i l’altra a principis de la tardor.
D’aquesta manera, els 22 pagesos que s’hi han acollit, han rebut una formació en poda aprofitant les tasques
que es fan al camp actualment, en la que s’ha explicat l’ús correcte de les eines emprades i els elements de
seguretat a l’hora de treballar al camp tals com l’ús de guants adients, calçat i roba adequada per fer front a
les baixes temperatures ambientals de la zona, consells en el moment d’utilitzar estris com la banqueta,
precaucions a considerar amb les gomes, etc.
A més, els assistents també han rebut una formació en Covid-19 en forma de consells, consideracions i
obligacions del pagès o empresa a l’hora de vetllar per la seguretat pròpia i la dels seus treballadors davant
el virus: mantenir distància de seguretat, ús de mascareta, higiene de mans i gel hidroalcohòlic, etc.
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LA TASCA DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL MES DE GENER
Durant el primer mes d’aquest any, afortunadament, el Grup de Rescat no ha tingut que socorre cap
abandonament de cap animal de companyia, però sí que ha intervingut en dues accions rellevants:
▪ Membres del Grup han donat l’avís d’alarma en un posterior
salvament que ens ha deixat unes imatges que semblen
extretes d’una pel·lícula d’acció. El 13 de gener ha tingut lloc
a Utxesa una batuda de porc senglar per part de caçadors del
nostre poble, amb l’acompanyament dels Agents Rurals.
L’endemà d’aquest control biològic, una noia de fora de
Torres i visitant del pantà, ha detectat que hi havia un gos
extraviat dins una illa de l’embassament i s’ha posat en
La barca de l’Ajuntament ha facilitat l’accés on s’havia
quedat atrapat el gos per la pujada del nivell de l’aigua
contacte amb la responsable de la protectora d’animals de
Seròs. Aquesta, per la seva banda, ha alertat al Grup de
Rescat de Torres i aquest, ha avisat a un membre de la
Societat de Caçadors local. El gos formava part d’un grup de
cans d’un dels caçadors de la batuda del dia abans.
A la nit, un grup de bombers s’han apropat al punt del pantà
per mirar de rescatar l’animal que s’havia vist sorprès per la
pujada del nivell de l’aigua, un cop acabada la batuda. En
aquest cas, no han pogut fer gran cosa per a poder atrapar
Moment que els propietaris recuperen al seu gos rescatat
el gos que fugia espantat. L’endemà al matí, els tècnics
d'Utxesa i un veí del municipi que ha portat el seu cotxe, han enganxat el remolc amb la barca que es
disposa a ‘La Fusteria’ per tasques de manteniment i han entrat dins l’aigua per agafar-lo. Tot i que,
malauradament, encara no està permesa la navegació dins l’embassament, es disposava del permís del
cos d’Agents Rurals per a poder fer l’esmentada actuació de rescat. El Jordi, un dels nostres agents
municipals ha ajudat l’equip durant part del matí però sense aconseguir tampoc atrapar l’animal. Les
tasques s’han continuat a la tarda i al vespre i no ha estat fins a l’endemà que s’ha pogut recuperar el gos
gràcies a l’ajuda d’algun veí més del poble i el suport dels gossos d’un altre caçador. Aquesta
rocambolesca història ha acabat bé, amb l’entrega del gos al seu propietari.
▪ Una altra acció que ha dut a terme el Grup ha
estat la recollida de material per a les dues
protectores que durant l’any passat, l’ajudaren
a buscar als gossos perduts, una llar digna.
Dies abans a la benedicció de les mascotes, s’ha
demanat a les responsables de les protectores,
quin era el material que els feia més falta. Totes
dues han coincidit en que l’aliment i les mantes
eren els dos productes més necessitats, tot i
que la llista era més llarga. El Grup ho ha fet
La Lídia Argilés i la Sandra Oró, responsables d’ambdues protectores,
molt agraïdes amb el material donat
saber així en les seves informacions i el dia 17
de gener, en el moment en què mossèn Hèctor ha fet la benedicció domiciliària, les membres del Grup
recollien el material que de forma voluntària els veïns i les veïnes oferien a aquesta causa. A posteriori,
aquest material ha estat lliurat tant a la Sandra Oró (responsable de la protectora ‘Amigos peludos del
Bajo Cinca’ de Seròs), com a la Protectora que la Lídia Argilés gestiona a la Partida de la Caparrella.
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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 insistir en el
rebuig total davant de qualsevol violència.
Aquest gener, el Ministeri d’Igualtat ha condemnat un nou assassinat
per violència de gènere a Madrid. Es tracta d’una dona de 82 anys,
presumptament assassinada pel seu marit, el passat 17 de gener. La
víctima no tenia fills menors d’edat i també no existia cap denúncia
contra el presumpte agressor. És la primera víctima per violència de
gènere a l’Estat espanyol del 2021 que fa augmentar a 1.079 el
nombre total de víctimes des que es comptabilitza des de 2003.
Aproximadament, s’han registrat uns dos milions de denúncies per
violència de gènere als jutjats al llarg dels quinze anys des de que va sortir
la Llei. Aquest tipus de violència, avui dia, resulta un problema afegit que
agreuja la situació de confinament per la pandèmia.
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
comunicació escrita i immediata amb les professionals d'aquest servei.

Telèfons gratuïts i totalment confidencials

EL CONSELLER RAMON TREMOSA VISITA TORRES DE SEGRE
El dijous 28 de gener, Ramon Tremosa, conseller d’Empresa de la Generalitat de Catalunya, ha visitat Torres
de Segre per a conèixer l’empresa Fruites Font, una de les majors productores de l’Estat, amb unes 60.000
tones de fruita l’any amb la Unió Europea com al seu ‘mercat domèstic’ i la comercialització mundial de la
varietat exclusiva de pera QTee.
La trobada ha servit per a posar en valor el potencial que té el nostre poble en la producció, manipulació i
comercialització de fruita dolça: milers de tones de préssecs, nectarines, peres i pomes arriben a tot el món.
El conseller també ha passat per l’Ajuntament a signar el llibre d’honor de la vila.
Durant el matí l’han acompanyat el delegat del govern a Lleida, Ramon Farré; el director dels Serveis
Territorials d’Empresa a Lleida, Ramon Alturo; l’alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró i les regidores
Pepita Ruestes i Mihaela Balcanu.

La visita a Fruites Font ha permès donar a conèixer
el funcionament de l’empresa de la mà del seu director Xavier Font

El conseller Ramon Tremosa fent una dedicatòria al llibre d’honor de la vila
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TORRES ENERGIA ABAIXA EL PREU PER AQUEST ANY 2021
La comercialitzadora Torres Energia ha acordat aplicar, a partir de l’1 de gener del present any, uns
descomptes a totes les tarifes vigents, tant als consums domèstics com als industrials. Atenent les diferents
tipologies de tarifes i dels diferents períodes, els descomptes seran en cada cas del 4% al 12%.
El passat any 2020 ja es va acordar congelar els preus amb relació a l’any anterior. Per altra banda i per tal
d’ajudar a passar els efectes negatius de la pandèmia de la Covid-19 es va aplicar una reducció de la potència
a les indústries i comerços així com establir un descompte del 25% del preu de l’energia als consums
domèstics. Aquestes mesures s’han aplicat durant els mesos de més afectacions provocades per la Covid-19.
Aquests descomptes han suposat en conjunt, un estalvi als nostres abonats en uns 95.000 €, que han pogut
assumir-se per la Comercialitzadora atenent a la reducció dels preus del mercat elèctric el passat 2020.
La pandèmia ha provocat un canvi de les actuacions i dels consums energètics, fet que s’ha detectat en un
increment del consum domèstic per aquest 2020 en un total de 53.062 kw. Suposa un increment de l’1,1%
en relació amb el consum del 2019.
Una altra novetat important per aquest any 2021 serà l’entrada en vigor de la Circular 3/2020 de la CNMC
(Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència). Està prevista la seva aplicació el proper 1 d’abril de
2021. Inicialment, la seva aplicació estava prevista durant el 2020, però pels efectes del virus, es va posposar
fins a l’abril de l’any actual.
Entrada en vigor Circular 3/2020 de la CNMC
Els efectes més importants d’aquesta Circular
 D’acord amb la normativa europea, s’introdueix la
discriminació horària amb tots els peatges
 S’agrupa l’estructura dels peatges (2.0TD) dels
consumidors connectats a baixa tensió amb potencia
contractada inferior a 15kW, on hi ha la majoria de
consums domèstics i petites empreses.
 Es revisen els preus amb l’objectiu d’esdevenir més
eficients amb el consum
 S’introdueix un peatge per a punts de subministrament
dedicats de forma exclusiva a la recàrrega de vehicles
elèctrics d’accés públic.

Què suposen aquests canvis per al consumidor domèstic?
 Per als usuaris i usuàries amb potència contractada igual o
inferior a 15 kW, l’electricitat (terme d’energia) tindrà 3
preus en funció de les hores en què es consumeixi:
punta (quan hi ha més demanda d’energia) pla (quan hi ha
una demanda d’energia mitjana) i vall (quan hi ha menys
demanda d’energia).
 Pel que fa a la potència, amb els propers canvis, es podran
contractar diferents potències que s’aplicaran en diferents
hores del dia, de manera que es podrà contractar una
potència superior només en determinades hores del dia.

Hora punta (la més cara): de 10 a 14 h i de 18 h. a 22 h.
Hora plana (més barata): de 8 a 10 h, de 14 a 18 h i de 22 a 24 h.
Hora vall (la més barata): entre les 0 h i les 8 h.
Els caps de setmana i festius, totes les hores seran “hores vall”.

Aquests canvis han suposat que a partir del 2021, les factures elèctriques seran mensuals per tal de facilitar
la correcta facturació dels consums un cop entri en vigor la nova circular de la CNMC. Aquesta modificació
serà automàtica i no caldrà realitzar cap tràmit per part dels nostres abonats.
Igualment, s’ha acordat que tota l’energia que comercialitzi TORRES ENERGIA sigui energia certificada
procedent de fonts d’energies renovables, tal com ja es va aplicar el passat 2020. En aquest sentit,
s’impulsarà també l’emissió de les factures per correu electrònic en lloc del paper, amb la voluntat
d’esdevenir cada cop una empresa més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
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RADIOGRAFIA D’UN GENER AMB UN COMPORTAMENT METEOROLÒGIC BIPOLAR
Gener de 2021 és una clara mostra dels extrems als quals l’actual dinàmica atmosfèrica ens està acostumant.
Amb un comportament bipolar molt marcat ens ha mostrat una cara hivernal, no rigorosa però si persistent,
durant les dues primeres setmanes i una altra molt més suau i primaveral a les dues darreres.
Aquest mes que acabem de tancar ens ha deixat pel
record un temporal de neu insòlit amb gruixos
importants. Però, a més de la ‘Filomena’, el gener
també ha estat notícia pel temporal ‘Hortense’ del
divendres 22 de gener a primera hora del matí en
forma de tempesta acompanyada d’un fort vent,
calamarsa, llamps i trons. Un fenomen que és més
propi de l’estiu i que ha fet acte de presència en
aquestes dates, per sort, ha durat poca estona i sense
El temporal ‘Filomena’ ha deixat gruixos de neu a bona part del territori
lamentar afectacions importants sobre el municipi.
A la neu, el fred i les glaçades de nit i matinada cal
afegir-hi també una situació anticiclònica primaveral
i el fort vent dels darrers dies. Els valors que durant la
primera quinzena eren màxims han acabat essent les
mínimes i els dies han joguinejat a ser joves
primaveres amb valors que han assolit els 20°C. El
resultat de tant blanc i negre fa que aquest gener
quedi gris. Tot plegat, un còctel variat, estrany i curiós,
concentrat en 31 dies, que donen una bona
Imatge del pas ràpid del temporal ‘Hortense’ pel Pla de Lleida. Un
espectacular fenomen conegut amb el nom de cumulonimbus arcus
benvinguda al nou any.
El conjunt deixa una temperatura màxima mitjana de 9,5°C, una mitjana mínima de 0,69°C -tres graus per
sota de la mitjana del mes de desembre i amb 14 dies consecutius de mínima negativa-, i una acumulació de
precipitació de 62,2 mm, tres vegades superior a la del mes anterior, de la qual 49,8 mm ha estat de resulta
del temporal de neu ‘Filomena’.
TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA GENER 2021
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGREDIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

01/01/21

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

2,3 °C
0,5°C
-1,2°C
-0,5°C
-3,1°C
-4,6°C
-4,3°C
-3,9°C
-0,9°C
-0,1°C
-2,8°C

0 mm

12/01/21

23/01/21

13/01/21

0 mm

24/01/21

0 mm
0 mm
0 mm

14/01/21
15/01/21
16/01/21

0.1 mm
0.1 mm
0 mm

25/01/21
26/01/21
27/01/21

0 mm
0 mm
0.2 mm
39.4 mm

17/01/21
18/01/21
19/01/21
20/01/21

0 mm
0 mm
0.3 mm
0.6 mm

28/01/21
29/01/21
30/01/21
31/01/21

7.0 mm
3.4 mm

21/01/21
22/01/21

-6,8°C
-3,6°C
-2,7°C
-3,5°C
-2,9°C
1,6°C
0,9°C
-1,7°C
-2,4°C
1,8°C
5,5°C

0 mm

0 mm

4,7 °C
4,5 °C
8,9 °C
11,8 °C
10,8 °C
15,3 °C
9,7 °C
6,7 °C
6,9 °C
10,0 °C
12,4 °C

02/01/21
03/01/21
04/01/21
05/01/21
06/01/21
07/01/21
08/01/21
09/01/21
10/01/21
11/01/21

Temperatura màxima mitjana (mes): 9,5 °C

T. Màx.

T. Mín. Precipitació

13,7 °C 4,4°C 2.1 mm
13,3 °C 5,3°C 0.1 mm
10,5 °C 6,7°C 5.2 mm
11,6 °C 3,0°C 0 mm
18,7 °C 1,8°C 0 mm
20,8 °C 7,2°C 0 mm
20,2 °C 10,6°C 0 mm
17,6 °C 7,2°C 0.2 mm
16,0 °C 7,8°C 0 mm

0.1 mm
3.4 mm

Temperatura mínima mitjana (mes): 0,69 °C

Total precipitació acumulada (mes): 62,2 mm
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L

’extraordinari episodi de neu que hem viscut al municipi i bona part del territori del passat cap de
setmana del divendres 8 fins al diumenge 10 de gener, ha estat dels més intensos en els darrers anys,
fent bons els pronòstics que anaven donant diferents meteoròlegs dies abans.
La neu, que ha començat a caure dèbil i intermitent passada la mitjanit de divendres, s’ha anat intensificant
hores després durant la nit i matinada, deixant una estampa blanca prou insòlita sobre el nostre paisatge.
Una nevada que ha arribat enmig d’una situació de pandèmia, atípica i desconcertant, amb confinament
municipal i un desànim social generalitzat a causa de les contínues restriccions i de la tendència negativa del
virus dins la societat, un any després de la seva presentació al món.
Per molta gent, ni que sigui per uns instants, la neu ha esdevingut un bàlsam mental d’aquests darrers mesos.
Una dosi d’alegria necessària que ha permès gaudir de l’emblanquinament des de primera hora del matí del
dissabte. Els carrers, els espais i els indrets més significats del poble s’han convertit en zones d’esbarjo per a
petits i grans, amb trineus, una gran varietat de ninots de neu i, fins i tot, alguns esquís a l’Ermita.
No obstant, un temporal així també sol comportar complicacions a causa del pes de la neu, del gel i de les
glaçades posteriors. Sortosament, a la nostra vila, no hem sofert entrebancs destacables gràcies, en part, a
la bona tasca efectuada per la brigada municipal i per un grup de veïns voluntaris que, amb la seva
maquinària, han mantingut nets i en condicions segures els carrers i les carreteres de la població i d’Utxesa.
Per tot, en aquest butlletí, hem volgut copsar les vivències i opinions que diferents generacions de veïns i
veïnes els ha deixat el temporal ‘Filomena’, una nevada que ja forma part de la història i que ha aconseguit
ser la protagonista principal d’aquesta edició de la revista.
Joan Companys Cabau

MARTÍ MONTOY I AGUILÀ

Estudiant
1r curs Primària

(7 anys)

Com has viscut l’última nevada? És la primera vegada que veus neu
a Torres de Segre?
“M'ha agradat molt. De la primera vegada no me'n recordo, era molt
petit, ho he vist per fotos, però aquest cop he pogut tocar-la i jugar. Vam
anar amb els meus pares i la meva germana Carla a fer un ninot de neu
darrere de casa, ens tiràvem boles de neu i vam poder estirar-nos a terra
i fer l'àngel. Vam anar a passejar per poder veure tot el poble nevat,
anàvem sense paraigües perquè m'agradava molt que em caigués la neu
a sobre. Va ser molt divertit, em va encantar”.
Què és millor i el pitjor de què nevi al nostre poble?
“El millor que nevi al nostre poble és que podem jugar a coses diferents
de les que fem sempre, no podem anar a la plaça amb bicicleta o patinet,
però sí que podem anar-hi i fer ninots de neu, no podem anar al camp de futbol a jugar amb pilota,
però sí que podem anar-hi a fer una guerra de boles de neu amb la família, podem anar amb trineu.... i el
pitjor de què nevi és que fa molt fred i el terra es posa com una pista de gel, podem relliscar, caure i fer-nos
mal. Quan vam començar a l'escola el pati estava tot gelat i no vam poder sortir a jugar”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
CLÀUDIA COMPANYS I PUIGVECINO (7 anys)

Estudiant
2n curs Primària

Com has viscut l’última nevada? És la primera vegada que veus neu
a Torres de Segre?
“L’he viscut molt contenta de poder divertir-me amb la neu i de fer
coses diferents de les habituals, com ara anar amb trineu pel carrer, fer
ninots de neu o jugar a tirar-nos boles amb els pares i el meu germà.
Aquesta no ha estat la primera vegada que he vist nevar a Torres,
recordo un altre cop, però era molt petita i no ho va fer amb tanta
quantitat com ho ha fet ara. Aquesta vegada he pogut fer moltes coses
i n’he gaudit moltíssim!”.
Què és millor i el pitjor de què nevi al nostre poble?
“Per a mi, el millor de tot és que si neva al nostre poble podem jugar
amb la neu sense haver d’anar a la muntanya. A més a més, el paisatge
canvia totalment amb la neu i tot queda molt bonic de color blanc.
El pitjor és el perill que suposa el gel per les caigudes i que no podem desplaçar-nos amb el cotxe quan els
carrers i les carreteres estan nevades perquè és perillós amb tanta neu i gel”.

ADRIÀ SÁNCHEZ I BORRELL

(9 anys)

Estudiant
4t curs Primària

(29 anys)
Com has viscut l’última nevada? És la primera vegada
que veus neu
a Torres de Segre?
“Ha sigut impressionant, he gaudit molt de la neu. Ha estat una sort que
la nevada fos en cap de setmana, perquè hem tingut més temps per
poder-la gaudir. Jo estava a Lleida amb el meu pare i no he pogut veure
com nevava a Torres, però quan he tornat al poble ho he vist tot nevat
i m’ha encantat. Estava tot preciós i m’ho he passat genial jugant amb
la neu, fent un ninot i tirant boles.
No és la primera vegada que veig nevar a Torres, el 2015 també ho va
fer. Tenia quatre anys i no ho recordo tant com aquest cop. Sé que
també ho vaig gaudir molt, però m’ha encantat que tornés a nevar i
pogués tornar a jugar amb la neu”.
Què és millor i el pitjor de què nevi al nostre poble?
“El millor que nevi és que fa molta il·lusió, veure-ho tot blanc. És un paisatge molt bonic perquè a Torres
gairebé mai neva. Els nens i nenes es diverteixen jugant amb la neu i els més grans també.
El pitjor és que bloqueja entrades i sortides de carrers, amb el perill que hi ha també de relliscar i que pugui
fer mal a la natura i als arbres. Però a Torres de Segre els pagesos han actuat de seguida ajudant a netejar els
carrers amb els seus tractors. Moltes gràcies a tots!”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
SERGI FLORENSA I TOST

(13 anys)

Estudiant
1r d’ESO

Com has viscut l’última nevada? Recordes anteriors temporals com
aquest a Torres de Segre?
“Aquesta última nevada no l’he gaudit tant com m’hagués agradat, ja
que amb l’actual situació de pandèmia provocada per la Covid-19 no es
podia sortir massa de casa.
Recordo haver vist nevar anys enrere, però crec que va ser en menys
intensitat i no es va acumular tanta neu al terra tal com ha passat en
aquest darrer cop”.
Quina és la part positiva i la negativa de què nevi al nostre poble?
“La part positiva del fet que nevi és que realment pots passar-t’ho bé i
gaudir jugant una bona estona amb la família i amics, però una nevada
així en un poble com Torres de Segre acaba sent un problema perquè
complica bastant la circulació dels cotxes i la mobilitat de la gent”.

EDU PONS I MARTÍN (27 anys)

Estudiant
d’Educació Social

(43 anys) anteriors temporals com
Com has viscut l’última nevada? Recordes
aquest a Torres de Segre? “Recordo que l’últim cop que va nevar així
de fort, va ser l'any 2001 quan tenia 7 anys. Tinc diversos records
d’aquell dia: un d’ells és una foto on surto amb la meva germana i el
ninot de neu que vàrem fer al nostre terrat. També que estàvem al
carrer Progrés, prop del riu, jugant amb els trineus i inclús hi havia gent
que s’atrevia a sortir amb els esquis.
Afortunadament la nevada ens ha ajudat a oblidar, encara que sigui per
unes hores, la difícil situació causada per la pandèmia. Durant el cap de
setmana, la gent ha irradiat i jo personalment m'he sentit molt feliç a la
vegada que m'he retrobat amb amics que feia temps que no veia. Ens
ho hem passat molt bé i m'he tornat a sentir com un infant.
Segur que aviat tornarem a poder gaudir bons moments com aquest. Molta força a tota la gent del poble!”.
Quina és la part positiva i la part negativa de què nevi al nostre poble?
“És poc habitual que al nostre poble nevi, per això quan ho fa, és una sensació agradable i bonica. Fa molt
goig despertar-se de bon matí amb el crit “està tot el poble nevat!” i veure-ho tot cobert de blanc. La part
bona és, sense cap dubte, sortir al carrer i gaudir amb la gent que et trobes.
També s’ha d’agrair a tota la gent que va ajudar i netejar les diferents vies de circulació del nostre poble,
perquè després de 'la part bonica' d’una nevada també hi és la negativa: el gel comporta molt perill. El
possible congelament de les canonades i la difícil circulació de l’aigua també és un problema i pot provocar
el difícil accés a l’aigua calenta”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
WINONA OLIVERA I RAMÍREZ

(18 anys)

Estudiant
1r any d’infermeria

Com has viscut l’última nevada? Recordes anteriors temporals com
aquest a Torres de Segre? “Tot i ser la tercera nevada que recordo al
poble, aquesta última l’he viscut amb més il·lusió que les altres i, fins i
tot, l’he pogut aprofitar més ja que feia temps que l’esperàvem.
L’he gaudit molt i he vist com la gent també ho feia, sobretot els nens i
les nenes de menys edat, perquè per alguns potser ha estat la primera
vegada que han vist nevar a Torres de Segre.
Realment, és un fet especial perquè feia molts anys que no vèiem els
nostres carrers tan nevats”.
Quina és la part positiva i la negativa de què nevi al nostre poble?
“Sens dubte, el més positiu ha estat que, dins de la complicada situació
que estem vivint, s’agraeix el fet de poder veure tanta alegria pel poble,
tot i que no s’ha pogut gaudir de la mateixa manera que ho haguéssim fet en altres circumstàncies.
La part negativa, tot i la prevenció per part de l’Ajuntament, ha estat que a causa del considerable gruix que
es va acumular, la neu impedia força la mobilitat pel poble i, com a conseqüència, s’ha arribat a format gel
en alguns punts que s’ha mantingut durant uns dies”.

JUDIT FLORENSA I PRIM

(26 anys)

Tecnòloga
d’aliments

Com has viscut l’última nevada? Recordes anteriors temporals com
aquest a Torres de Segre? “L’he viscut intensament, ja que
personalment em preocupava el no poder conduir fins arribar a la feina.
Per sort, era dissabte i he pogut lliurar. Si més no, ho vaig viure amb
molta il·lusió, no és gaire recurrent poder veure el nostre poble amb
aquesta abundant quantitat de neu.
Recordo l’anterior nevada jugant a la terrassa de casa. Em va agafar de
ben petita (igual devia tenir uns 8 anys) i el record que tinc és de diversió
i plena satisfacció de gaudir de la neu. L’única preocupació i inquietud
que tenia a aquella edat, era que es desfés la neu!”.
Quina és la part positiva i la negativa de què nevi al nostre poble?
“La part positiva és l’alegria que dóna als petits i als no tan petits.
Donada la situació actual que estem vivint, sempre és bo rebre alguna cosa que ens faci feliços. Considero un
privilegi veure els paisatges emblanquinats que deixa la nevada. Realment és un espectacle pels sentits. Les
rialles dels nens jugant a la neu, el ritme pausat del poble, gairebé parat per complet. És una ocasió única,
que sol la neu ens pot fer gaudir. D’altra banda, la part negativa és l’estat en què queden les carreteres i el
perill que suposa circular-les. Els dies posteriors a la nevada, van baixar molt les temperatures, fet que va
suposar gelades importants i perilloses relliscades tant a les carreteres com a les zones de vianants. Sense
deixar de banda la possible trencadissa d’arbres fruiters pel cúmul de neu a les branques”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
OLGA GARCIA I MONTSERRAT (48 anys)

Cuinera
Escola Carrassumada

Com has viscut l’última nevada? Recordes anteriors temporals com
aquest a Torres de Segre? “L’he viscut amb molta il·lusió. La previsió
del temps ja anunciava la possibilitat de nevades en cotes baixes, però
sempre et queda el dubte de si ho encertaran. La meva sorpresa ha
estat, en obrir la finestra de casa a les sis del matí del dia 9 de gener i
veure que estava nevant, queien uns flocs molt grossos, el carrer estava
completament cobert per un gruix considerable de neu.
Hem pogut gaudir molt, tan a la vora del riu, al camí verd, a l'ermita...
Tot el paisatge tenyit de blanc, un regal per la vista i els sentits.
Hem tingut sort que nevés dos dies seguits i en cap de setmana. Per mi,
ha estat fantàstic viure aquesta impressionant nevada.
Sí, recordo moltíssim la nevada de l’any 2001. Va ser al desembre,
també va nevar molt, més de 20 cm. Tots els camps coberts de neu. No es podia circular sense cadenes o
4x4. Diria que a diferència d’aquesta nevada, la de l'any 2001 no estava previst que nevés tant i va agafar a
la gent desprevinguda perquè va començar a nevar a mig matí i era entre setmana, molta gent estava
treballant. A Lleida la circulació va ser un caos i va costar tornar cap a casa. Però, tret de totes les
incomoditats, la nevada va ser impressionant i molt bonica”.
Quina és la part positiva i la part negativa de què nevi al nostre poble?
“La part positiva, és que hem aprofitat per sortir a la natura, els nens petits ho han gaudit moltíssim, alguns
no havien vist mai la neu, el jovent han tingut estones d'esbarjo fent guerres de neu, ninots... Les nostres
mascotes també ho han viscut com una cosa especial i tothom en general. Jo crec que ha estat una injecció
de felicitat, un petit parèntesi, en aquest moment complicat de pandèmia.
La part negativa és, sens dubte, la perillositat de la neu i el gel als carrers i les carreteres. Encara que al
poble de seguida ens han netejat perquè això no passés”.

ANTONIO VILAPLANA I FONT (63 anys)

Carreter en una
empresa fructícola

Com has viscut l’última nevada? Recordes anteriors temporals com
aquest a Torres de Segre?
“Tot i la pandèmia i la situació excepcional existent, l’he viscut
positivament perquè sempre m’ha agradat la neu i fa il·lusió poder-la
gaudir, encara que siguin pocs dies. A més, veus la majoria de la gent
contenta sortint de casa i jugant, ja que no és un fet massa habitual.
Recordo que fa més de 10 anys en va haver una de molt més forta, tot
i que també ha nevat altres cops els últims anys”.
Quina és la part positiva i la part negativa de què nevi al nostre
poble? “La part positiva és que les nevades sempre són bones pels
nostres camps. Per altra banda, la part negativa és la perillositat de les
carreteres i la mobilitat en general”
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La veu dels nostres veïns i veïnes
RAMON RICART I PRIM

(68 anys)

Jubilat

Com has viscut l’última nevada? Recordes anteriors temporals com
aquest a Torres de Segre?
“L’última nevada, l’he viscut com una cosa agradable i extraordinària,
perquè passa molt poques vegades. Tot i tenir 68 anys, m’agrada que
nevi i el paisatge que queda després. M’agrada caminar i he gaudit molt
observant i donant tombs pels camins i carrers del poble”.
Les nevades que recordo, tot i semblar estrany, són de quan era molt
petit, ja que hi havia molt gel. Recordo quan tenia 10 o 12 anys, jugant
amb la neu a la ‘Costa del Forcat’, amb uns plàstics que ens feien de
trineu o esquís fets amb unes fustes lligades als peus. L’únic
impediment que hi havia era el fred, amb els canelobres i els carrers
convertits en pistes de gel, no com ara que passen ràpid les màquines
a netejar-ho. Fou una època que em porta bons records de jugar amb la neu i els amics. Les dos nevades més
recents, van ser poca cosa. Jo encara treballava i no va ser com aquesta darrera que és la que més he gaudit”.
Quina és la part positiva i la part negativa de què nevi al nostre poble? “De positiu seria tot l’explicat
anteriorment. De negatiu... doncs també n’hi ha de coses. A les nevades quan jo era petit, el gel ocasionava
molts problemes perquè no es tirava sal ni es netejava els carrers com ara i hi havia gent que queia a terra.
Actualment, això no passa gaire, però també es produeixen impediments i problemes de la neu i el gel a les
carreteres i camins que dificulta poder arribar al lloc de treball. Dins el poble, aquest cop, tot i nevar molt i
haver gel, veig que s’ha solucionat de seguida netejant i tirant sal. L’únic que això ho deixa tot brut, amb
molta aigua i fang. Esperem que aquest any que ha nevat, sigui ‘any de béns’ en general, com diu el refrany”.

NEUS BUSOM I GABRIEL (83 anys)

Jubilada

Com has viscut l’última nevada? Recordes anteriors temporals com
aquest a Torres de Segre? “No em moc massa de casa, però
m’agrada molt veure nevar. Ha estat bonic perquè feia molts anys que
no havia nevat i m’ha fet molta il·lusió. He sortit al balcó a mirar com
queien els flocs, perquè m’encanta la neu i... a sobre em dic Neus,
doncs encara més!. Aquests dies de la nevada, a la tauleta que tinc al
terrat, sempre venia un ocellet. Ratllava una mica de pa, li deixava a
sobre la taula i venia a menjar. Amb la neu, no devia trobar aliment”.
D’anteriors nevades, gairebé no en tinc massa records. Quan érem
jovenetes i nevava, jugàvem a tirar-nos boles al cap!. Gaudíem amb els
amics i érem molt felices”.
Quina és la part positiva i negativa de què nevi al nostre poble?
“Tot i ser molt bonic, pels que viuen del camp, no deixa de ser un inconvenient que nevi molt pels danys que
provoca el gel o el pes de la neu sobre els arbres... però ja sabem que contra la naturalesa no s’hi pot anar.
Dóna la sensació que la neu també ajuda a netejar i a desinfectar l’ambient”.
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EL TEMPORAL ‘FILOMENA’ SORPRÈN TORRES DE SEGRE I DEIXA FINS A 10 CM DE NEU
El dissabte 9 de gener Torres de Segre ha
despertat amb un bon gruix de neu a terra, tal com
ha passat a molts punts de Catalunya i d’Espanya.
Al nostre terme, la nevada ha dificultat la mobilitat
durant el cap de setmana perquè la majoria de
camins han estat inaccessibles, però per sort, no
ha provocat danys materials importants. En canvi,
la població ha sortit fora de casa per a gaudir del
paisatge de postal que ha deixat el temporal
denominat ‘Filomena’.
L’onada de fred ha sorprès Torres de Segre amb
l’acumulació de fins a 10 centímetres de neu i una
temperatura que pràcticament s’ha mantingut
sota zero i no ha superat els 0 graus. Tot i les
nevades generalitzades, les restriccions a la
mobilitat a Catalunya per la crisi de la Covid-19,
que la limiten dins del municipi de residència, han
fet que els problemes viaris fossin menors que en
altres episodis de nevades a Ponent.
Els primers flocs de neu han caigut al nostre poble
passades les onze de la nit del divendres 8 i ha
nevat durant tota la matinada i el matí de dissabte,
l’endemà. De cara a la tarda, les precipitacions
s’han convertit en aigua i quan semblava que la
neu començaria a desfer-se, ha tornat a nevar de
cara a l tard, fet que ha allargat l’estampa
autènticament hivernal durant també la jornada
de diumenge. Desenes i desenes de veïns i veïnes
han sortit de casa per tocar la neu i gaudir del
paisatge de postal que ha deixat el temporal al
nostre poble, fins i tot, s’han vist esquís i trineus
lliscant per sobre la blancor.

Imatges del Passeig del Segre i del camp de futbol completament nevat,
amb l’estampa de nens i nenes jugant amb la neu

Donada la situació, Protecció Civil va avançar-se als fets i el dijous ja va activar l’alerta del pla Neucat al nostre
territori. Per la seva banda, el telèfon d’emergències 112, ha rebut centenars de trucades a Lleida,
especialment durant el cap de setmana, la majoria de les quals des de la comarca del Segrià.
A Catalunya, el rècord de neu ha estat pel Baix Ebre, on s’han acumulat fins a 30 centímetres. Si tenim en
compte les incidències, el ‘Filomena’ ha afectat fortament a les comarques tarragonines de la Terra Alta, la
Ribera d’Ebre, el Priorat i la Conca de Barberà.
Pel que fa a Espanya, malauradament el temporal ha provocat fins i tot víctimes mortals, moltes
complicacions a les dues Castelles, Astúries, Aragó, la Comunitat Valenciana, Andalusia i, sobretot, un caos
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viari a la Comunitat de Madrid. Els gruixos acumulats han oscil·lat
generalment dels 10 als 30 centímetres, però en algunes zones de més
altitud, han arribat fins als 50 centímetres.
L’Agència Espacial Europea, a través de Sentinel-3 de Copernicus, ha
difós una imatge del 12 de gener en la que s’observa la situació de la
Península després de les abundants precipitacions de neu que han
caigut durant el cap de setmana del 8, 9 i 10 de gener al pas de
'Filomena', que ha suposat la nevada més abundant en cinc dècades.
ACTUACIONS ABANS, DURANT I DESPRÉS DE LA NEVADA
Amb l’arribada dels dies més intensos de l’onada de
fred i la previsió de nevada pel cap de setmana, el
divendres la brigada municipal va escampar 3.000 kg
de sal pels carrers i les places de Torres de Segre i
Utxesa: l’actuació ha aconseguit disminuir la formació
de plaques de gel, minimitzar possibles accidents i
augmentar la seguretat a la via pública.
A més, durant aquestes jornades, des de l’Ajuntament
s’ha recomanat que la població evités desplaçaments
innecessaris i circulés amb molta precaució.
La brigada municipal, un grup de pagesos voluntaris i
diferents veïns i veïnes han col·laborat en la retirada
de la neu i el gel sobre els carrers i camins del
municipi, sobretot durant tot el dissabte i el diumenge.
El poble sempre agraeix aquests gestos, per això, des
d’aquest espai d’aquesta notícia, volem reafirmar
l’agraïment a totes a les persones que han fet una mica
més segura la circulació per Torres de Segre i Utxesa
abans, durant i després de la nevada.
Al cap i a la fi, quan cau una nevada en un lloc on no és
habitual com el nostre poble, tothom volem gaudir-la
de valent però reduint el màxim de riscos.

La brigada municipal carregant sal per poder-la escampar

Fotografies diverses de maquinària treballant a ple rendiment per deixar nets
els accessos al nostre municipi així com els carrers de la vila i d’Utxesa per a
evitar la creació de plaques de gel i garantir la seguretat de vianants i vehicles.
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El temporal ‘Filomena’

La neu també protagonista a l’entrada del poble pel pont

Les fonts de la plaça Església han arribat a gelar-se

L’antic molí del poble també envoltat de neu

Vehicle circulant amb precaució per l’avinguda Pau Casals

El riu Segre al seu pas pel costat de les piscines

Els voltants de l’Ermita de Carrassumada també han acumulat un bon gruix
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Un grup d’amics vora el monument -ben camuflat- del ‘Mai més’

La ‘recta dels Plans’ creua un paisatge absolutament blanc

Camps d’arbres fruiters a tocar del Tossal de Carrassumada

A peu, la manera més segura de pujar a dalt de Carrassumada

L’aigua s’ha gelat ens alguns racons del pantà d’Utxesa

La zona de pícnic de ‘La Fusteria’ a Utxesa ben emblanquinada

Christian Aranda i Cubeles
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NOU CANAL DE L’AJUNTAMENT A ‘YOUTUBE’
Des del passat mes de desembre, l’Ajuntament disposa d’un nou canal
a YouTube per a compartir els vídeos més destacats de l'activitat
municipal i l'actualitat de l’Ajuntament.
Des de la regidoria de Noves Tecnologies i l’Àrea de Comunicació es
continua apostant per reforçar l’àmbit comunicatiu municipal amb
l’objectiu d’apropar-se més als veïns i les veïnes, millorar la
comunicació online i seguir potenciant la presència de Torres de Segre
a les xarxes socials.
El nou espai interactiu s’ha estrenat amb la publicació del vídeo que els
Reis Mags d’Orient adreçaren als nens i nenes així com la retransmissió
en directe de la cavalcada de Ses Majestats pels carrers de Torres.
Per a seguir el canal només cal clicar al botó ‘Subscriu-me’, i si voleu
rebre una notificació quan l'Ajuntament pugi un nou vídeo, feu clic a la campaneta que apareixerà.
youtube.com/c/AjuntamentdeTorresdeSegre

REPARACIÓ D’UN FANAL TRENCAT AL CARRER PRÍNCEP D’ASTÚRIES
La brigada municipal ha tornat a posar un fanal al

carrer Príncep d’Astúries que havia caigut per
causes desconegudes, segurament, a causa de
l’impacte d’algun vehicle de gran tonatge i que
havia deixat aquest punt sense il·luminar. Aquest en
concret, l’han reubicat al mateix lloc que ocupava
tot reforçant la seva subjecció amb formigó a la
base i finalitzant l’actuació amb la corresponent
instal·lació elèctrica.

ACTUACIONS EN EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM
Durant aquest passat mes, s’han realitzat una
sèrie d’actuacions en el sistema de
subministrament d’aigua i el de clavegueram.
En concret, s’ha resolt una avaria d’aigua
detectada al carrer Vall que s’ha pogut reparar
efectuant l’obertura de la vorera i substituint la
part malmesa per un tram nou de canonada.
Per una altra banda, tot aprofitant el repàs al
clavegueram del municipi, s’ha canviat la tapa
sobre el ferm a l’altura del carrer Sinogues que
anteriorment havien soldat, ja que s’aixecava
contínuament i es trobava en mal estat.
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REGAL DE REIS A LA RESIDÈNCIA D’AVIS SANT GUARDIÀ
L’Ajuntament ha regalat tres tauletes tàctils a la
Residència Sant Guardià de Torres de Segre de la
mà dels tres Reigs Mags i de l’alcalde de la vila, en
Joan Carles Miró.
Aquest any, davant de la impossibilitat de donar
el tradicional tortell de Reis a causa de la
pandèmia, el Consistori ha decidit obsequiar a la
gent gran aquests dispositius que permetran
comunicar-se per videotrucada amb les famílies,
en moments de restriccions de visites com els que
sofreixen i, fins i tot, emprar aquests aparells per
a jugar amb diferents ‘apps’ que estimularan la
seva memòria i les habilitats.

Moment d’entrega de les tauletes a la directora de la Residència, la Mercè.

ACTUACIONS A L’ESCOLA CARRASSUMADA
L’Escola Carrassumada estrena una nova porta al pati
d’educació infantil, un armari al menjador escolar i dues
pissarres digitals a educació infantil.
✓ Per un costat, el nou accés exterior, habilitat al mur del
carrer Àngel Guimerà, ha de permetre, a partir d’ara,
l'entrada i la sortida per fer tasques de manteniment i
d’esporga, així com altres necessitats que sorgeixin. La
porta és metàl·lica i mesura uns tres metres
d'amplada, facilitant l’accés de la maquinària. Aquesta
actuació es preveu completar ben aviat amb la
construcció de la vorera a la paret on s'ha col·locat la
porta per a millorar, urbanísticament, la zona.
✓ Per altra banda, l’armari instal·lat al menjador escolar
facilitarà que l'alumnat pugui guardar el seu necesser
personal i substitueix l'antic, que era més petit i es
trobava en mal estat. El nou moble disposa de 90
compartiments individuals i està fet amb un material
especial, resistent a l'aigua. Unes portes corredisses
protegeixen els elements del seu interior.

La nova porta facilitarà un accés més directe a la zona d’esbarjo
per l’entrada de maquinària

L’armari del menjador permet organitzar, de manera més higiènica i
ordenada, els utensilis de l’alumnat que fan ús d’aquest servei a diari

✓ En darrer terme, l’Ajuntament també ha dotat el
centre educatiu amb dues noves pissarres digitals amb
pantalla tàctil, en concret a les aules de P3 i P4.
La instal·lació dels nous dispositius suposa que l’Escola
sumi un total de 9 pantalles interactives que el
Consistori ha dotat en els darrers anys. Un millora
d’equipament que apropa la tecnologia a l’alumnat de
tots els cursos -els tres d’infantil i els sis de primàriaque les podran utilitzar en el seu aprenentatge diari.
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NETEJA I PODA DEL PARC INFANTIL
La brigada municipal ha estat netejant
el parc infantil ubicat al Passeig del
Segre. Amb aquesta acció es pretén
que l’espai de joc gaudeixi d’unes
condicions òptimes amb l’arribada del
bon temps.
A part de la neteja també s’ha
aprofitat per a podar el diferent
arbrat que li dóna ombra.

COL·LOCACIÓ DE SENYALS A DIFERENTS LLOCS DEL MUNICIPI
Aquest passat mes s’han realitzat diferents tasques de senyalització al municipi que s’aniran completant en
els pròxims dies:
▪ Col·locació de senyals quinzenals
Per mirar de controlar i millorar la circulació de
vehicles en un dels carrers més transitats del
nostre poble, s’han col·locat uns senyals
d’aparcament quinzenal per a regular els
estacionaments que es produïen en ambdós
costats del carrer. Concretament, se n’ha posat
dos al carrer Vinyes de Dalt que prohibiran
l’aparcament de vehicles en un costat de carrer
els primers quinze dies i l’estacionament a l’altre
costat de carrer els quinze dies restants.
▪ Col·locació de senyals de cedir el pas
L’Ajuntament ha reposat una dels senyals de
cedir el pas de l’encreuament del camí de
l’Ermita de Carrassumada, en concret la de la
banda dreta que va ser tombada fa uns dies per
un vehicle.

ADQUISICIÓ D’UN COMPRESSOR
S’ha adquirit un nou compressor per a
planta potabilitzadora d’aigua. Amb
aquesta compra no s’ha substituït
l’anterior sinó que el vell es repararà i
restarà de recanvi per si hi ha algun
problema, tot evitant així els talls
d’aigua que es produïen cada cop que
aquest s’avariava. Aquest aparell té la
funció de manejar el control pneumàtic de les vàlvules i sanejar els filtres,
recuperant l'eficiència de l'aigua potable al municipi.
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RETIRADA DE TEULES D’UNA CASA DEL CARRER AURORA
La brigada municipal ha procedit a retirar les teules més malmeses d’una casa
del carrer Aurora en risc d’esfondrament.
El mal estat de l’habitatge abandonat des de fa molts anys, juntament amb les
últimes inclemències meteorològiques, ha provocat la caiguda d’unes teules
del sostre i part de la paret de tàpia cap al carrer que feia perillosa la circulació
tant de vehicles com de vianants.
L’Ajuntament estudiarà les properes actuacions per dur a terme en aquesta
casa i en altres que es troben en una situació similar per evitar mals majors.

ACTES VANDÀLICS AL PASSEIG DEL RIU
En els darrers dies s’han
detectat trencadisses en el
mobiliari urbà, en concret
a l’estructura d’activitat
saludable per a la gent
gran ubicat dins el mateix
parc infantil i als aparells
de fusta propers al riu. En
ambdós espais, tal com es
mostra en les imatges que
s’adjunta, s’ha trencat de
manera voluntària. Volem
Imatges de les destrosses que s’han produït en aquest punt del nostre municipi.
dedicar aquestes línies per
reiterar, un cop més, el respecte per tot el que conforma el municipi i denunciar actes vandàlics com aquest
que només fan que malmetre, materialment i visualment, la imatge de la nostra bonica vila. Qui no té cura
del poble, no se l’estima.

CALENDARI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DEL 2021: DEIXALLERIA MÒBIL I VOLUMINOSOS
El Consell Comarcal del Segrià, encarregat de la gestió
del residus, determina anualment un calendari de
recollida per aquells tipus de residus que no es poden
dipositar a les illes de contenidors habituals.
 Per una banda, el servei d’objectes voluminosos
comprèn la recollida, transport i la correcta gestió dels
residus d’objectes domèstics de gran volum quedant
exclosos els pneumàtics, la runa, les bateries i altres
elements que resultin perillosos. El conjunt de
voluminosos recollits serà transportat a la planta de
reciclatge Vilella, situada a Els Alamús.
 La deixalleria mòbil és un servei complementari
d’aquells municipis que no disposen de deixalleria fixa.
Els residus permesos són: tèxtil, oli vegetal usat,
fluorescents, bombetes, piles, tòners, pintures, etc.
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LA FOTOGRAFIA DEL MES

Característiques de la fotografia
F: 8
Agró roig. “És un ocell gran, d’uns 85cm. de llarg i d’uns 140cm. d’envergadura. És semblant
al ‘Bernat pescaire’, però més esvelt. De cos marró vermellós, té al pit dos franges llargues
M. Prada
negres que s’allarguen. De coll i potes llargues. Aquí el podem veure entrantJosep
al canyissar”.

EXPO: 1/500
ISO: 800
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“L’objectiu no és la medalla, jo lluito per ser la millor”

Va néixer el 19 d’abril de l’any 2002,
a l’Hospital Arnau de Vilanova de
Lleida, per tant té 18 anys.
Filla del japonès Go Tsunoda de Japó
i de la Céline Tsunoda de França,
ambdós residents a Catalunya des
del 1999. Té un germà petit d’11
anys, en Yu Tsunoda.
L’Ai, actualment, està estudiant 2n
de Batxillerat. Parla amb facilitat el
català, el castellà, el francès, l’anglès
i el japonès.
Li agrada molt passejar, llegir, cantar
i escoltar música.

Segurament aquest nom és desconegut per molts de
vosaltres, però al nostre municipi, concretament a Utxesa
hi viu una promesa del Judo a nivell mundial. Fa poc va
obtenir la medalla de bronze en el Gran Premi de Tel Aviv
després de guanyar el Campionat d’Espanya Absolut.
Amb tan sols divuit anys, disposa d’un gran potencial i una
excel·lent carrera per endavant.

No volien viure ni a la ciutat ni tampoc dins d’un poble.
En els seus treballs contacten amb molta gent així que
van voler la tranquil·litat, la naturalesa i estar prop de
l’aigua. Els hi agrada conduir així doncs la distància era
perfecta. Utxesa complia i segueix complint amb tots
els requisits.

Pel que sembla la teva afició al judo ve
d’herència no?
El meu pare combina el seu treball de professor de
judo al Dojo Lleida amb el seu treball d’entrenador i
expert internacional -en particular, amb l’equip
olímpic de Gran Bretanya i Portugal i fa seminaris per
tota Europa-. És el meu professor.
La meva mare va ser campiona d’Espanya Absolut.
Combina el seu treball de professora de judo i de
gestió administrativa del Dojo Lleida amb el paper
d’entrenadora meva.

Quan vas començar els entrenaments
posteriorment les competicions?

Per què el trasllat a Catalunya? I per què a
Utxesa?
Van arribar a Catalunya des de França per un treball
de professor de judo, en concret a Lleida. Al principi
només era temporal, però l’any 2002 van decidir
muntar el seu propi club de judo a Balàfia, el Dojo
Lleida. Llavors van buscar una casa per a viure.

i

Vaig començar de ben petiteta, als 3 anys, però m’ho
vaig prendre seriosament a partir dels 10. Vaig fer la
meva primera competició a Lleida quan tenia 7 anys.
Actualment, pots seguir amb els entrenaments? La
situació derivada de la Covid-19 t’ho impedeix?.
No, els atletes professionals podem continuar
treballant. A més a més, al Club també hi poden venir
els altres esportistes que m’ajuden a entrenar. Pensa
que jo no puc entrenar-me sola, en aquest esport s’ha
de tocar i abatre.
Contra qui has hagut que veure’t les cares per
arribar a la competició professional?
Havia aconseguit bastants resultats en les categories
d’edat inferior, però el que m’ha obert les portes a
participar en competicions internacionals d’alt nivell,
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en la categoria Absoluta, va ser guanyar el Campionat
d’Espanya Absolut l’any 2019.
Et sens còmoda sota la bandera espanyola? T’has
plantejat competir per França o per Japó?
He nascut a Lleida, visc a Utxesa des de sempre i he
fet l’escola primària a Torres de Segre. Jo em sento
d’aquí.
Fa aproximadament un any que vas guanyar la
medalla de bronze al Grand Premi de Tel Aviv, que
ha suposat per tu?
Portava un parell d’anys participant en
concentracions internacionals i entrenant amb
competidores molt fortes, però aquest cop, vaig
poder demostrar que puc lluitar i aconseguir resultats
en aquest alt nivell internacional.

La teva mare és la teva entrenadora. És molt
exigent?
Per aconseguir els meus objectius necessito aquest
nivell d’exigència. Això sí, nosaltres, la família, sabem
molt bé fer la diferència entre quan fem judo i quan
estem descansant i més relaxats.
Quines són les seves pautes?
Vull ser avui, millor que ahir. Es necessita força de
decisió, energia forta, constància i ganes de viure
intensament.
Què és el que s’ha de tenir en compte per guanyar
en aquest esport?
Primer, el voler de l’atleta; segon, un excel·lent
professor; tercer, les millors condicions per a fer judo
(companys d’entrenament, lloc d’entrenament a
prop, rutina d’entrenament, nutrició molt bona... ).
I com es guanya a l’adversària?
Tombant a l’altra. No està permès ni pegar ni donar
puntades, l’has de projectar a terra, si pot ser, abans
de quatre minuts. Si cau de quatre grapes no val, el
millor és que caigui d’esquena directe, però pot caure
de moltes maneres. Si passat el temps no ha caigut
ningú, hi ha temps extra.
Bé, tot és més complicat, però a grans trets, és això.

L’Ai i la seva entrenadora en un dels combats al Grand Premi de Tel Aviv 2020

Quina és la teva propera competició
internacional?
El Grand Slam de Tel Aviv del 18 al 20 de febrer, però
a causa de la situació sanitària actual, hi ha moltes
incerteses encara.
Això ho tens a tocar!, algun entrenament més
específic doncs?
La base es fa tot al Dojo Lleida i les preparacions per
a les competicions també.
Si no hi hagués Covid, hauria pogut fer concentracions
internacionals. Però, actualment, és impossible així,
doncs, per lluitar amb gent diferent, vaig tres dies de
la primera setmana de febrer al Centre d’Alt
Rendiment de Madrid.
Normalment, quantes hores entrenes al dia i on?
Entreno al Dojo Lleida unes quatre hores diàries.

Com pots compaginar els estudis amb la teva
carrera d’esportista?
Estic a 2n de batxillerat a l’Institut Torre Vicens de
Lleida, ho he partit en dos i aquest any faig la segona
meitat.
La veritat és que, aquest any, és una mica complicat
perquè els casos com els meus no estan contemplats
encara pel sistema educatiu i s’ha de solucionar tot
individualment, sobre la marxa. Això, ocasiona a
vegades incomprensions i problemes no necessaris.
Quan no entrenes o no estudies, què t’agrada fer?
M’agrada gaudir del paratge d’Utxesa, tant en
bicicleta com a peu.
També m’agrada llegir, normalment llegeixo en
francès i m’agraden les novel·les.
La música dels anys 80 m’apassiona, gaudeixo molt
escoltant-la i cantant-la també.
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Tens mascotes?
Sí, tinc un gos que es diu Riki i una gata que es diu Raki
que, a vegades, surt a passejar amb nosaltres! Tots
dos es porten bastant bé. A casa sempre hem tingut
gossos.
No et deixes veure massa per Torres, coneixes el
poble?
És clar que me’l conec! Vaig fer tota la primària aquí.
Durant quasi dos anys, tots els divendres, anava a
casa de la Montse i en tinc encara molt bons records.
Medalla de bronze al podi al Grand Prix de Tel Aviv 2020

Suposo que el judo et fa feliç, per què?
Perquè el judo és un camí de vida, una manera de
viure em fa créixer com a persona i sentir la vida molt
intensament.
Quin és el teu somni?
Realment, no tinc cap somni, però sí que tinc un
objectiu clar: vull ser la més forta en el judo i
esdevenir una gran persona. L’objectiu no és la
medalla, jo lluito per ser la millor.

Ai Tsunoda Roustant

Durant un combat al Campionat d’Espanya Absolut (desembre 2020)

Malauradament no he pogut fer l’entrevista de forma presencial amb l’Ai, els seus horaris d’entrenament no li
permeten tenir massa temps lliure, i menys ara que s’està preparant fermament pel Grand Slam de Tel-Aviv. Sort
del telèfon i les xarxes que ens han tingut comunicades. Aquest cop m’he quedat amb la imatge de la força
d’aquesta jove que fa un metre i seixanta centímetres, pesa uns setanta quilos i que crec que tant la seva força
física com la seva força mental serà capaç de tombar a terra a tothom que es fiqui al seu davant. I que aquest
potencial el tinguem a Torres... m’alegra doblement! Et desitjo el millor, Ai Tsuonda.

Pepita Ruestes i Piñol

Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre

D’esquerra a dreta:
L’avi de l’Ai, professor de
judo del meu pare; el seu
pare Go Tsunoda, el seu
professor de judo; la seva
mare, Céline Tsunoda, la
seva entrenadora; l’Ai i el
seu germà, Yu Tsunoda.
Fotografia del 2018, al Japó.
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espai d’història local
LA HISTÒRIA DELS REIS MAGS A TORRES DE SEGRE
envolguts veïns i benvolgudes veïnes de Torres de Segre, som en Melcior, en Gaspar i en Baltasar.
Cada any sou vosaltres els que ens envieu els vostres desitjos en forma de carta i, en aquest any especial,
volem adreçar-vos una carta nosaltres per tal de recordar les nostres experiències al vostre poble, durant
els més de setanta anys que fa que venim a visitar-vos. És possible que ens deixem alguna cosa i, fins i tot,
d’anomenar a algunes persones... però, com podeu comprendre, la memòria ja ens falla una mica.
Devia ser a principis dels anys 1950, quan una colla
del vostre poble, ens van invitar a venir. Aquest grup
de nou joves emprenedors el formaven el Francesc
Escolà (Torre del Ganado), el Paquito Mesalles (Cal
Pelegrí), el Josep Curcó (Ca la Mariana), el Pepito
Florensa (Cal Calçoner), el Josep Escolà (Cal
Catxurro), el Xavier Esteve (Cal Gutierris), el Lluís
Serra (Cal Molí), el Toni Roca (Cal Pirla) i el Josep
Aguilà (Cal Saliné). No els va faltar pas col·laboradors
fidels com el Josep Mesalles (Cal Sedàs), el Josep
Cases i Ruestes (Cal Sensos) i el Pepe Vidal (Cal
Fideuer), responsable municipal. Fins aleshores, els
regals els deixàvem sempre als balcons mentre la
mainada dormia, però aquell any vam travessar el
pont per primera vegada.
A l’abadia del vostre poble hi havia l’Acció Catòlica i,
un dia, un grup d’Aitona va venir a fer una obra de
teatre de romans l’any 1949. Els personatges dels
Anys 50. Imatges de les primeres arribades de Ses Majestats els Reis
romans, van interessar molt a la colla torressenca i d’Orient al nostre municipi a sobre d’uns cavalls sota una gran
van decidir tornar la visita als companys d’Aitona per expectació de veïns i veïnes que els van rebre amb molt d’entusiasme.
emprar un cas i fer-lo a Torres de Segre. Per cert, els primers cascos dels armats els va fer el senyor Guiu de
‘Cal Bicicliste’, que tenia un petit taller al carrer Saladà, al costat de ‘Cal Serafí’ (Cal Pono).

Anys 50. Arribada d’en Gaspar a sobre
d’un cavall i el seu acompanyant reial.

El ‘cuquet’ artístic de la colla no s’aturà amb els armats i també van voler
organitzar la primera vinguda dels Reis Mags.
L’abadia va ser el lloc on vàrem decidir portar els regals, la majoria
embolicats en papers de diari. Els organitzadors feien pagar entre dues o
tres pessetes per les gestions, tot depenent del volum i la grandària del
paquet en qüestió.
La colla també va començar a demanar la voluntat per les cases del poble
per tal de poder pagar les despeses que l’organització de la nova Cavalcada
requeria, però en ser el primer any, la gent no estaven massa per la labor
i van tenir respostes de tota mena.
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Abans de venir nosaltres, sempre hem enviat els nostres patges reials per tal de recollir les vostres cartes.
Durant anys, vàrem enviar només dos missatgers. Venien a Torres de Segre en cavalls, el dia dos de gener,
per Sant Macari. Després de la celebració de la missa, es posaven en un banc dins de l’Ajuntament i mentre
un donava caramels, l’altre recollia les cartes.
No us penseu, sempre ha estat difícil contractar personal eficient, algun any, els patges reials es van perdre
i van venir pel camí de les Sinogues i quan travessaven el riu per marxar, van agafar les cartes i les van llençar
a l’aigua. Tot plegat era una broma, però a la pobra canalla els hi va ocasionar una bona desil·lusió.
Durant els primers anys, nosaltres també anàvem cavalcant, sempre paràvem a agafar forces primer, a la
‘Torre del ganado’. Allí ens vestíem per l’ocasió i la Mariona Forcat, la Pilar Alférez, la Paquita i Teresita
Piñol ens retocaven el maquillatge. Al Baltasar se’l pintava més negre del que era utilitzant una mica de
carbó, material que després costava molt de treure. Pobre Baltasar, sempre acabava amb la cara vermella!.
La segona parada era a la ‘Torre de Ribes’ o a la ‘Torre del Notari’. Travessàvem el pont i arribàvem a
l’Ajuntament on ens esperàveu tot el poble i les autoritats de torn. Recordem amb molta estimació la figura
del senyor Reñé, el secretari, sempre ens rebia i va procurar que no ens faltés mai de res. Des d’un bon
principi, després de la visita a l’Ajuntament vàrem anar a adorar al
nen Jesús de l’església.
Les selles ens les deixaven les cases que tenien cavalls al poble, el
‘Geric’, el ‘Carnisser’, el ‘Plana’, el ‘Moliner’, aquest darrer tenia
un cavall molt dòcil, i el Josep Escolà (Cal Moix), que en tenia un
de molt jove i brau. Ens acompanyaven uns patges amb totxes
perquè els carrers no estaven tan il·luminats com els d’avui en dia.
Portàvem els regals en carros estirats per mules que tenien les
rodes de ferro i que estaven guarnits amb branques de xops. Com
que els carrers encara els teníeu de pedres i terra, feien un gran
soroll quan passàvem. Per tot arreu, menys pel carrer Nou, el
carrer Saladà d’ara, que fou el primer que vàreu formigonar.

Anys 50. Patges amb totxes a l’entrada del pont

Els primers anys també vàrem comptar amb l’ajuda de mossèn Sanuy. Ell donava una saca de farina i amb
altres aliments donats també per l’Ajuntament, es preparaven unes bosses de paper que es regalaven als
temporers que començaven a habitar el barri de ‘Les Casetes’.
Quan s’acabava de passar i repartir per tot el poble, s’anava al Bar del
Llopis i l’Ajuntament convidava a tots els organitzadors a beure i
menjar pa amb botifarra blanca i un bon plat d’olives. Anys després es
va anar a fer una bona costellada al magatzem de l’Antoni Prim (Tino)
o del Vicent Boqué i, després, ja vam anar a sopar al poliesportiu.
Els nostres discursos sempre el llegia el Melcior, en aquell temps eren
en castellà i acostumàvem a dir sempre les mateixes coses:
“Hemos venido de muy lejos, hemos encontrado muy mal tiempo...”.
L’any 1956 o 1957, no ho recordem del cert, com que a Torres de Segre
sempre hi fa molt fred... tot i els calçotets apelfats que portàvem davall
de la roba, estàvem ben gelats. El Melcior, en aquell moment, va
pensar en un bon plat de sopes calentes i va dir davant la gent:
2 de gener de 1958. Arribada d’un patge
reial. Agafa el cavall en Jaume Florensa al
seu germanastre, en Gaspar Aumatell.

“Y haber si os coméis todas las sopas” i tothom va esclafar a riure, la
gent no s’esperava aquesta sortida.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

39

ACTUALITAT DEL MES DE GENER – Febrer 2021

El que sempre ens ha fet emocionar més ha estat,
sense cap mena de dubte, la cara d’alegria dels nens i
de les nenes de Torres de Segre. Recordem, per
exemple, l’any 1956, quan un dels nostres patges,
ajudant del Rei Baltasar, va portar una bicicleta
vermella pintada i encarregada pel seu oncle de
Barcelona, al nen Lluís Companys (Cal Retratiste).
Aquell regal era tot un luxe en aquell temps i, el petit
Lluís, va quedar molt sorprès.
La colla dels nous, van passar el relleu organitzatiu als
germans Curcó. A principis dels anys 1960, el senyor Any 1956. El patge entrega la bicicleta al Lluís Companys. A la
Reñé, quan s’apropava el desembre ja cridava als fotografia, també hi apareixen els avis del nen i en Jaume Florensa.
‘Germans Vicents’ de ‘Ca la Mariana’ perquè comencessin els preparatius per a la nostra arribada. A
aquesta labor els va ajudar, més tard, un jove Jordi Cullerés (Cal Conete), fins que el Vicent i el Josep ho van
deixar a causa de la feina i les càrregues familiars. Els cavalls ja havien estat substituïts per remolcs i les
mules per tractors.
El Jordi Cullerés, el Jaume Boqué (Cal Guixaire), com a representant municipal, ajudats pel Josep Biosca
(Cal Pobret), pel Vicent Boqué i el Baldumero Boqué (Cal Baldumero), entre altres, van seguir amb els
preparatius Reials. Comptaven amb la col·laboració del jovent del poble, entre ells el Claudio Florensa.
En aquesta època es substituïren les torxes dels
patges, que eren de petroli i feien molta pudor i fum,
per unes llums de bombetes que anaven amb piles.
L’estrella va ser construïda pel fuster Pedro Estirado,
que la va fer de fusta bastant consistent amb tot de
bombetes al voltant. Aquesta estrella era semblant a
les que es penjaven per Nadal. Aquestes darreres eren
fetes i costejades pels veïns i veïnes de cada carrer.
Tant les estrelles com tot el material Reial, es guardava
al magatzem de l’abadia, un cop passades aquestes
dates. En aquell temps, tan els preparatius com la
rebuda de paquets, es feien en unes càmeres buides
que tenia la Cooperativa. I la posada a punt nostra es
feia a la ‘Torre de Ribes’. Ens arreglàvem en les
estances dels masovers, i aquests sempre ens
preparaven alguna cosa per menjar. Al Baltasar li
continuàvem apujant el to de la seva pell amb un guix
cremat pel foc.
Als nens i a les nenes ja els feia gràcia pujar a fer-se
fotos amb nosaltres. Com que els remolcs eren petits,
la Cavalcada podia passar per tots els carrers, i els
Any 1970. Cavalcada dels Reis Mags arribant a Torres amb unes
infants rebien els seus regals des dels balcons, quan carrosses, ben diferents a les d’ara, remolcades ambdues per dos
els nostres ajudants els hi apropaven, penjats a la ‘Barreiros’ com a tractors . En aquestes dues imatges, el Rei Gaspar
i el Rei Melcior, amb els seus acompanyants davant l’Ajuntament
punta d’uns ganxos. Els organitzadors sempre ens han ple de gent que els dona la benvinguda.
« Francesc Carreres i Sisco Pau »
explicat que, un dels seus principals problemes, ha
estat la responsabilitat de no perdre o canviar algun paquet de casa.
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A finals dels anys setanta, en Claudio Florensa es va posar al capdavant d’aquesta tradició, coincidint amb
el Francesc Charles, de la Comissió de Cultura i Festes de l’Ajuntament. En aquell temps es van fer capes i
vestits nous per a nosaltres tres. La mare del Claudio, la Dolores Cases i l’Amparo Vilalta van ser les
cosidores. Ell va fer de model perquè poguessin prendre les mides i tot recordant ens va explicar que el
tocat del Baltasar el van fer prenent com a motlle un colador de cuina. Els vestits dels patges acompanyants
eren els que els armats ens prestaven. Tot es quedava a casa!

Any 1970. En Rei Gaspar i els seus acompanyants,
junt amb els nens Carlos i Pilar Florensa.

Any 1970. Els patges reials al davant de l’Ajuntament. Al davant d’ells,
mirant a càmera, en Jaume Boqué, un dels organitzadors

Des de principis dels anys 80 fins als inicis dels 90,
aproximadament, l’organització de la nostra
vinguda a Torres de Segre, anà a càrrec de
l’associació ‘La Cultural’, que formava part de la
Regidoria de Cultura, amb l’aleshores regidor
Josep Torrentó. El Claudio Florensa va entrar-hi.
L’any 1982, vàrem tenir la satisfacció que
actuessin a la nostra Cavalcada la recentment
creada Banda de Cornetes i Tambors i Majorets
Primera Junta de l’Agrupació ‘La Cultural’
‘Jovent del Segre’, va ser molt bonic. Encara ho
van tornar a fer dos anys més tard, fins que ja darrerament només actua la Banda de Cornetes i Tambors.
L’any 1983, vam fer la prova de venir els tres Reis en una
mateixa carrossa, però la idea no va prosperar, estàvem
massa estrets i la mainada no podia pujar a saludar-nos.
Aquell el recordem especialment perquè hi va haver un
accident. La Cultural va encarregar tirar els petards de
benvinguda al Francesc Carreres. Aquella mateixa nit, tot
fent broma li va dir a la Lola, la seva dona, que prendria
mal. El Sisco, tal com se’l coneix, es va fer una fusta llarga
on col·locar els petards i així fer-los petar a una distància
prudencial. Al punt de la nostra arribada, el Carreres
Any 1983. Els tres Reis arribant junts a la mateixa Carrossa.
començà a tirar petards amb del Josep Panadés (Cal Papi)
que l’ajudava en la seva encesa. En un moment en què el Josep va voler fer-se una cigarreta, el Sisco va
encendre un petard i aquest li va petar a la cara, fent-li un trep important al front i va ser auxiliat,
ràpidament, per membres de l’organització que el van haver de traslladar a Urgències. Malauradament,
aquest incident el va afectar a la vista i a l’oïda i va ser un fet comentat durant molts dies.
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Hi va haver un any que, quan tot just vàrem arribar a Torres
de Segre, es va posar a nevar. La solució d’emergència va ser
traslladar-nos al poliesportiu i, allí, vam repartir els regals a
la canalla. Tots tres recordem aquell any perfectament, era
el 1985. Vàrem passar tanta calor, que ni al desert! És clar, la
calefacció del pavelló estava al màxim i nosaltres amb els
vestits i les capes, vam suar el que no està escrit. Va ser l’únic
any en què no hi va haver Cavalcada pels carrers de la vila.
Dos anys més tard, l’any 1987 vam estrenar carrosses i part
del vestuari. Les mares i familiars de la Junta de la Comissió
de Cultura i Festes, es van dedicar a cosir les robes que
folrarien les estructures noves. Aquestes estructures i la
nova de l’estrella, les va fer el Ramon Ballesté i les cosidores
eren la Rosa Mesalles, la Maria Muñoz, la Mercè Llobet , la
Pilar Alférez i la Marlene Doladé, sota la direcció de la
Montserrat Drudes i la Montserrat Miró. Van estar cosint
durant els mesos de novembre i desembre. Totes elles,
portaren la seva màquina de cosir a les instal·lacions on hi ha
ara la Llar de Jubilats que, en aquell temps, era una sala de
reunions de diferents associacions i es feien alguna activitat.

Any 1987. El Rei Gaspar, saludant a la multitud, a
l’arribada de la Comitiva Reial al poble.

Any 1987. Estrena de noves carrosses i vestuari

Últims anys de les carrosses antigues. Sobre d’una d’elles
els germans Juli i Tresa Puigvecino

Ajudants amb els ganxos durant el repartiment de regals

Mentre els tractors eren sense gavina, no hi va haver problema,
però quan ja van aparèixer els tractors coberts, hi hagué un
temps en que la Comissió no els acceptava perquè deien que la
cabina tapava la visió de les Carrosses. A la llarga, al no trobar
tractoristes disposats a passar fred, van haver d’acceptar-los.
El que si ha predominat sempre en l’organització d’aquesta
Festa era les ganes de gresca i la diversió de tothom. Recordem
que hi va haver una temporada que es feien ‘novatades’, als
que hi intervenien per primer cop. Alguna d’elles, era fer-los
beure moscatell o vinet dolç. A més d’un els agradava la
proposta i alguna vegada, tant principiants com experts,
portaven un traguet de més.
Quan l’activitat de ‘La Cultural’ es va acabar, la brigada
municipal va agafar el relleu de muntar la totalitat de les
Carrosses, sota la direcció del regidor/a de Cultura que hi
hagués. Les responsables culturals, la Josefina Cases i
l’Assumpció Duaigües van continuar organitzant la nostra
comitiva, sense introduir-hi canvis remarcables.
La Comissió de la Josefina va estar formada per: la Vero Escarp,
el Rafa García, el Josep Maria Forcat, el Josep Ramon Curcó i
l’Antonio Pereiro, com ajudant només per la nostra festa.
L’Assumpció, en canvi, va comptar amb la inestimable
col·laboració del Raúl Esteve en l’organització i altres voluntaris
i voluntàries del municipi com el Josep Cases, la Maricel
Ballesté, l’Aida Martí o el Fidel Miarnau.
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Cap als anys 90, aproximadament, les dues germanes
Pereiro, la Juani i la Pepi, que ja ens ajudaven amb els
vestuaris, van decidir renovar els vestits dels patges,
que ja eren molt antics Ens van explicar que van anar a
Barcelona per a veure si trobaven roba més econòmica
i van fixar-se en dissenys de diferents pessebres que hi
havia en un mercat de Santa Llúcia. Al final compraren
la roba al ‘mercadillo de Lleida’ i tant la roba com la feina
fou una col·laboració totalment voluntària de les dues.
L’any 1996, quan era regidora la Maria Peribáñez, la
comissió que s’encarregà estava formada pel Mariano
Àvila, l’Abel Domènech, la Jordina Badia, l’Aida Martí,
la Maricel Boqué, el Jordi Mangues i el Jaume
Comabella. Aquest any vàrem canviar el lloc d’arribada
i ho vam fer pel ‘Camí l’Esponal’, ara carrer Pau Casals.
En aquella ocasió es van fer tots els preparatius i la
nostra parada al magatzem de La Cooperativa. Des
d’allí, vam pujar pel camí del Molinet cremat i la gent ja Any 2002. Els patges reials a Torres de Segre per fer la recollida
de cartes. Amb l’alcalde Josep Lluís i membres de la comissió
ens esperaven a la punta del carrer. El veïnat ens va
acompanyar fins a l’Ajuntament i d’allí a la resta del poble, com de costum. Aquest nou format no s’establí
i hem continuat venint pel pont. Per cert, teniu una entrada de les més boniques!
L’any 1997, el discurs el va voler fer el Baltasar i recordem que el Melcior va pujar a visitar a casa seva a la
senyora Montserrat Quer, esposa del Sr. Casadellà, que estava malalta. Aquestes visites particulars es feien
alguna vegada, sempre que la família ho demanés i el motiu fos prou important. En aquest sentit, també
hem inclòs en la nostra visita, la Residència d’avis Sant Guardià. Els nostres patges van a recollir les seves
cartes, i nosaltres sempre els portem algun present.
Era aproximadament l’any 2007, quan sota l’encàrrec de l’Alvaro Boqué, com a responsable de Festes i la
Montse Segon de Cultura, la Juani i la Pepi Pereiro confeccionaren els vestits que els Reis portem ara. El
model fou el Franc Filella. Per cert, com que ell era molt alt, els vestits d’ara són molt complets i sempre
ens hem de ficar gomes a la cintura perquè no ens caiguin. Les dues germanes van estar tres mesos cosint,
fins i tot, la nit anterior a la nostra arribada no van dormir per tal de tenir-ho tot a punt. Moltes hores de
feina, una màquina de cosir espatllada i la satisfacció de veure’ns ben mudats, va ser la seva recompensa.
Això sí, totes les despeses de la roba i les de tallar per una modista, van anar a càrrec de l’Ajuntament.
La Comissió que s’encarregà d’organitzar la nostra arribada d’aleshores estava formada per: la Glòria
Boqué, l’Esther Ibars, la Núria Alberich, l’Albert Filella, el Santi Roca, el Josep Maria Escolà i el Joan Forcat.
La renovació dels nostres vestits era del tot necessària, pequè l’any 2006, el Gaspar, va estripar la seva roba,
segurament a causa de l’augment de pes del darrer any i també a la ja gastada qualitat de la tela.
Des de fa uns quants anys, que la logística dels paquets ja es fa al pavelló poliesportiu i, el lloc des d’on
recuperem forces per fer l’entrada a Torres és a la Torre del Canela, actualment Torre Miarnau.
Ja fa uns anys, que els nostres patges vénen a recollir les cartes dels nens i les nenes el darrer diumenge de
desembre en lloc del dia 2 de gener. Temps enrere, encara es continuava fent als baixos de l’Ajuntament
però, avui en dia, el Consistori organitza un seguit d’activitats infantils al poliesportiu i la mainada juga fins
a l’hora de la nostra arribada. Aquest 2021, però els motius sanitaris per la pandèmia ens han fet avançar
l’arribada i passar pels carrers del poble amb una Carrossa Reial a buscar les cartes dels infants.
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L’any 2015, el Francesc Casals, pren possessió de la Regidoria
de Cultura i també de l’organització Reial amb un equip que
l’ajudava dins la Comissió: l’Antonieta Panadés, la Mercè
Montull, la Núria Molins, l’Èlia Masgoret, el Joel Morell i
l’Antoni Pereiro. Val a dir que, el Francesc durant molts anys i
mentre es dedicava al taller de mecànica automobilística,
s’encarregava de connectar les llums a les nostres carrosses,
una tasca que avui fa el també mecànic local, Gilbert Ruestes.
Any 2016. Arribada dels camarlencs amb cavall
Cal que destaquem la inestimable col·laboració, a l’hora de
portar l’estrella, d’en Quim Estadella que ja fa molts anys que ens ajuda a veure més clara la nostra arribada.
Durant els anys 2018 i 2019, les carrosses van ser llogades a una empresa de Saragossa que les ambientava
en una temàtica diferent cada any. Segurament, es volia donar una nova imatge a la festa amb vehicles
decorats amb diversos dissenys infantils. Un dels inconvenients d’aquesta nova proposta, va ser que alguns
dels vehicles tenien unes dimensions més grans que alguns dels vostres carrers i vam tenir algunes
dificultats i impediments per a passar-hi.

Any 2018. Arribada pel pont amb les noves carrosses i ofrena al nen Jesús i foto habitual amb la mainada torressenca a l’interior de l’Església.

Darrerament, a part de la Banda de Tambors i Cornetes de Torres, també ens vénen a rebre els i les
representants del Pubillatge torressenc.
L’any 2020, amb la Pepita Ruestes com a regidora, la Comissió de Cultura ens va construir unes noves
carrosses, elaborades a mà fins a l’últim detall, amb un disseny diferent de les anteriors i ambientades per
a cada un de nosaltres, tot evocant la nostra procedència. Així, la de Melcior ens van voler donar la imatge
de l’aigua i la neu de les muntanyes nevades d’Europa amb el color plata com a protagonista. A la d’en
Gaspar, ens van situar en els contes de les “Mil i una nits d’Aràbia” destacant l’or i els colors daurats i
finalment, la carrossa d’en Baltasar van voler que simulés una estampa del vell i exòtic continent africà.

Any 2020. Arribada de la nova Comitiva Reial amb un pont que estrenava il·luminació led
i discurs de Ses Majestats des del balcó de l’Ajuntament amb una plaça plena de vilatans que donaven la benvinguda als Reis de l’Orient.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

44

ACTUALITAT DEL MES DE GENER – Febrer 2021

Any 2020. L’equip de treball amb rostres satisfets després d’hores d’elaboració personal de les
noves carrosses, amb els colors platejats i daurats i les tonalitats de coure com a protagonistes.

Aquest any 2021, la mateixa Comissió de Cultura,
ha actualitzat també la Carrossa dels nostres
patges. Per sort, el Rei Baltasar ara ho té millor
que anys enrere, el to originari de la seva pell fa
que no calgui retocar-lo amb maquillatge!.
Qui ens ho hauria de dir que, aquest any i a raó
d’una pandèmia mundial que ha arribat
sobtadament, hauríem de reinventar la nostra
arribada al poble, no us podríem entregar els
regals a mà i hauríem de fer les mil i una per
deixar-vos els paquets a les vostres cases i, fins i
tot, ens podríeu seguir en directe des de les
vostres cases a través d’internet!

Any 2020. Visita dels patges reials a la Residència d’avis i àvies Sant
Guardià, acompanyats de membres de la Comissió de Cultura, la Mihaela
Balcanu, regidora de Benestar Social i treballadora del centre i la seva
directora, la Mercè.

Com passa el temps... tot canvia!
Al llarg dels més de 70 anys, heu estat moltíssimes les persones que heu format part de la nostra comitiva,
que heu deixat tractors i remolcs, conduït, cosit, repartit, organitzat, pintat, etc., i sabem que tant tots
vosaltres com nosaltres ho hem fet i ho continuarem fent per un únic motiu, veure la felicitat i els ulls dels
nens i les nenes de Torres de Segre al comprovar la màgia dels tres Reis d’Orient.
Vostres sempre,

Nota: Per cert, hi ha una persona a qui fa molt temps que veiem, que porta una barba tan llarga com la
nostra i que, segurament, és la més experta en l’organització de la Cavalcada en els darrers 40 anys. Es
tracta del Jordi Escolà i Mesalles. Esperem que, com nosaltres, no es jubili mai.
Informació: Josep Curcó, Lluís Companys, Joan Miró. Gaspar Aumatell, Jordi Cullerés, Raúl Esteve, Jordi Escolà Mesalles, Juani
Pereiro, Pepi Pereiro, Ramon Ruestes, Francesc Carreres, Jordi Ruestes, Claudio Florensa, Francesc Casals, Montse Segon, Josefina
Cases i Maria Peribáñez.
Fotografies: Joan Forcat, Gaspar Aumatell, Raúl Esteve, Francesc Carreres i Jordi Cullerés.
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Canvi d'any, canvi de mes; seguim al solstici d'hivern,
tot i que el dia s'allarga.
Ha nevat, ha glaçat, ha plogut, boira, Sol. Hem tingut de
tot aquest gener. De tot menys sociabilitat.
Els nostres records de fa un any són d'allò més enyorats.
Ens movíem d'un lloc a un altre, festejàvem la vida amb
grups il·limitats.
Gener és un temps reclòs, de vida interior. La neu ha
deixat un munt de postals inusuals a la nostra terra.
Petjades de tota mena d'éssers vius cercant el menjar
tant de nit com de dia.
Les postes de Sol rosades damunt del fum que el gel
emana em recorden a les de l'Àrtic: tot blanc,
intransitable i el dia molt curt.
Gener ha estat una imatge d'hivern, de les que inviten a
reflexionar i a gaudir de la bellesa exterior i interior.
Tot el món roman pendent de la vacuna i de
la immunitat. Volem que un cop acabats els mesos
de repòs puguem tornar a fer una vida pròxima a la
normalitat que fèiem.
Molts savis i poderosos hi estan treballant. Tot no serà
igual, però hauria de millorar. La vacuna, la
vacuna... i que s'acabi el mal son!
Que els mesos que vindran siguin més lliures, molta gent
se sent angoixada. Bon any!

Ajuntament Torres de Segre
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