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Fotografia  Joan Companys Cabau 
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TELÈFONS D’INTERÈS 

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 
Ajuntament 973 796005 torressegre.cat 

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

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

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

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

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

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

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

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

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

9:30 - 13:30h (dissabte) 

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

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

Mossos  Esquadra 112 o 973 700050 

Bombers  Lleida 112 o 973 030100 
  

 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

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

7:55         
9:30 

7:15    19:00    
21:00 

7:15     7:45     
12:00 

18:00      19:25 

12:30       
15:15 

 

 
 
 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

El segon mes d’aquest nou any que tot just estrenem no 

ha destacat pas tant com el primer a nivell meteorològic 

amb el fenomen de la pols en suspensió provinent del 

Sàhara, com a tret destacable. Febrer ens ha obert la 

porta a un temps primaveral, sense cap temperatura 

negativa i una clara escassetat de precipitació. 

La situació pandèmica sembla que vagi agafant un nou 

rumb cap a l’esperança després d’haver superat ja tres 

onades de rebrots que ens han deixat seqüeles, 

d’alguna manera o altra, a tota la població.  

Les restriccions per frenar els contagis cada cop són més 

permissives però les decisions avancen a marxa lenta i 

el desconcert general segueix estant latent. 

Amb tot, l’activitat municipal ha anat recuperant part 

del terreny perdut però amb un horitzó encara llunyà 

que no ha resultat pas un impediment per a celebrar 

una Volta al pantà d’Utxesa ‘virtual’ o una rua de 

carnaval estrenant format, adaptat a la nova situació. 

Aquest mes, la notícia més destacable ha estat la 

celebració d’unes eleccions al Parlament marcades per 

una baixa participació i les mesures Covid. 

El present butlletí, també dedica una part del seu 

contingut a la veu dels veïns i veïnes amb la vacuna i la 

valoració general de la gestió de la pandèmia com a 

elements d’opinió. 

L’entrevista dedicada al nou metge de família del nostre 

consultori, en Quim Montenegro, permet conèixer el 

seu pensament mèdic sobre la Covid-19 i la vacunació 

així com la seva vessant més personal i humana. 

Per cloure, un extens reportatge sobre els diferents 

fusters i ebenistes que ha tingut la nostra vila al llarg 

dels darrers anys, confeccionen un interessant recull en 

un nou Sabies que... d’alt valor històric local. 

Malgrat tot, la vida continua i anem directes a un 

període incert però esperançador, tal com els brots 

nous dels arbres en aquesta època que desperten 

després d’un període llarg d’hibernació i melangia. 
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CULTURA 
Segon concurs literari; Adhesius de Torres de Segre;  

Donació d’una màquina i eines de fusteria del Pere Forcat i Miquel. 
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Rutes guiades per a gaudir de la Floració, Utxesa i Carrassumada;  

El Punt d’Informació obre els caps de setmana;  
L’esclat de la floració omple de visitant el turó de Carrassumada. 

ESPORTS 

Una Volta al Pantà diferent però mantenint l’essència esportiva i solidària. 
ACTUALITAT 

Evolució de la Covid-19 durant el febrer; L’impacte de la Covid-19 al 
nostre municipi; Repartiment gratuït de mascaretes i gels;  

Nou tractament contra la mosca negra al riu Segre;  
Nou personal mèdic al consultori municipal;  

Inici del període de preinscripció a la Llar d’Infants;  
Nova campanya dels comerciants de Torres de Segre a les xarxes socials; 

El Carnaval 2021 condicionat per la Covid-19; Rebuig a la violència 
masclista; Un febrer més càlid i tranquil, avantsala de la primavera. 

 

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
Torres de Segre participa en unes eleccions excepcionals al Parlament  

ACTUACIONS 
 

L’ENTREVISTA    - Quim Montenegro i Tobajas - 
 

SABIES QUE 
Mestres fusters i ebenistes de Torres de Segre 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella 
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SEGON CONCURS LITERARI  
 

Segurament tots i totes vosaltres recordareu que l'any passat es va iniciar una proposta literària adreçada a 

tothom al que li agradés i tingués ganes d'escriure i fer-ho, precisament, del nostre poble. Malauradament, 

la irrupció de la Covid-19 a la nostra societat, va fer del tot impossible celebrar la festa de Sant Jordi amb 

el lluïment previst, ja que era precisament en aquesta data que volíem donar a conèixer els autors i autores 

del llibre recopilatori de tots els escrits que componien el primer Premi Literari. Al final, es va haver de fer tot 

de manera virtual. Per sort, la revista El Pregoner, fa arribar a les vostres cases tota la informació que es 

genera al nostre poble i vàreu ser coneixedors dels premiats i premiades podent adquirir el magnífic llibre 

resultant, si així ho desitjàveu. 

Tot i les restriccions sanitàries, esperem 

que el pròxim 23 d'abril, encara que 

sigui amb aforament limitat, puguem 

gaudir d'una Festa literària ben bonica i 

que disposem del segon llibre que 

reculli els textos presentats en aquesta 

segona edició, i poder llegir, el mateix 

dia, els relats o contes premiats. 

Els actes d'aquesta Diada s'inclouran dins de la Setmana 

Cultural que organitza la Regidoria de Cultura i que aquest any 

s'ha decidit traslladar al mes d'abril, concretament entre el dia 

18 i 25 d'abril. Us recordem les bases perquè us animeu a 

escriure, teniu temps fins al dia 15 de març. 
 

“Fomentant l'escriptura i la lectura  

desenvolupem alhora la imaginació i l'enriquiment personal.  

Si això ho fem amb el nostre poble com a element d'inspiració, 

tot plegat és doblement satisfactori”. 
 

 

 

ADHESIUS DE TORRES DE SEGRE PER ALS VEHICLES 
 
 

De la mateixa manera que l’Ajuntament de Torres de Segre va promoure 

la creació i venda de mascaretes corporatives amb el disseny de 

l’entrada del poble en una de les bandes del teixit, a partir del mes de 

març es posaran a la venda uns adhesius per a vehicles, amb el mateix 

dibuix identificador i amb les següents característiques: 
 

✓ Mida gran: 12 x 8,5 cm,  en blanc o negre i fons transparent. (3 euros/unitat) 

✓ Mida petita: 7 x 7 cm, en blanc o negre i fons transparent. (1 euro/unitat) 
 

 

  
 

Els establiments on podran comprar-se són: 
 

• Osvald Ferreteria: carrer Lleida, 17 (telèfon: 973 79 24 24) 

• Quiosc i llibreria Teresita Alférez: carrer Major, 15 (973 79 20 06) 

• Cal Elies: carrer Palla, 25 (973 79 21 54) 

• Cal Corbins: carrer Raval de la Barca, 29 (973 79 20 83 
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DONACIÓ D’UNA MÀQUINA I EINES DE FUSTERIA DE LES FILLES DEL PERE FORCAT I MIQUEL 
 

Les dues filles del fuster i ebenista Pere 

Forcat i Miquel, la Montse i Tere Forcat 

i Masip, han volgut fer la donació a 

l’Ajuntament de Torres de Segre d’una 

de les màquines que el seu pare va 

utilitzar durant molts anys en la seva 

fusteria del carrer Sinogues. 

La donació es compon d’una màquina 

combinada, el motor de la qual fa 

diverses funcions, que fou comprada 

l’any 1955 pel pare del Pere Forcat i 

Miquel, el senyor Josep Forcat i Drudes 

-veí de Torres de Segre-, juntament amb 

el senyor Josep Mas, natural d’Alcarràs. 

Aquest darrer també va fer de mestre 

fuster al Pere Forcat.  
 

L’esmentada màquina fou comprada, en aquells temps, per 

17.000 pessetes al senyor Francesc Mesalles i Casadellà i el seu 

germà, veïns de Llardecans. 

Juntament amb la màquina, les dues germanes Forcat també 

han fet cessió de diferents complements de la mateixa així com 

d’altres eines de fuster tals com martells, xerracs, ribots... etc., i 

també l’antiga ràdio que el pare de la Montse i la Tere escoltava 

mentre treballava al seu taller. 
 

Totes aquestes peces, que tenen un gran valor sentimental, 

seran exposades al Museu de l’Evolució del nostre poble, antic 

Molí,  i aniran a engrossir una exposició que té com a finalitat 

retre homenatge als homes i dones que ens han precedit.  

Sabem que aquesta màquina era una peça molt estimada pel 

Peret, ja que el document de compra que hem adjuntat a aquest 

escrit, el va portar guardat a la seva cartera, vora el cor, durant 

molts anys. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tere Forcat i Masip al taller del seu pare juntament amb la màquina i els utensilis de 

fusteria que en breu ocuparan un espai al nostre Museu de l’Evolució. 

Junt amb la màquina, també s’ha donat al Museu una sèrie d’eines de fusteria en perfecte estat de conservació així com una ràdio antiga que acompanyava 

al Pere en les seves jornades de treball al seu taller, un aparell de la marca ‘Inter’ que encara funciona i correspon a un model de primers dels anys 70. 
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RUTES GUIADES PER A GAUDIR DE LA FLORACIÓ, UTXESA I CARRASSUMADA 
 

Ja ha arribat l’època de l’any més bonica i amb més encant pel 

que fa a la transformació paisatgística del nostre entorn proper, 

el període conegut com de la ‘floració dels arbres fruiters’ que 

formen part del nostre terme municipal. Un espectacle visual 

que ja fa uns anys que desperta l’interès de gent d’arreu que es 

desplaça al nostre espai per observar i fotografiar aquest 

fenomen tan màgic dins el cicle de l’arbre fruiter.  

Des de la Regidoria de Medi Ambient i Promoció Turística  i de 

la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, s’han creat una sèrie 

d'activitats per a promocionar el nostre municipi durant els dos 

caps de setmana 6-7 i 13-14 de març. Un ventall de propostes 

emmarcades dins el projecte ‘Descobreix Torres de Segre’ en 

el que, tothom qui visiti Torres de Segre aquests dies, tindrà la 

possibilitat de gaudir amb tot detall d’un entorn natural on 

destaquen la Reserva Natural d’Utxesa i el Turó de 

Carrassumada. 

S’han definit dues activitats diferents per a desenvolupar al llarg dels dos primers caps de setmana del mes 

de març, una per fer-les els dos dissabtes i l’altra per als diumenges. 
 

 

 Els dissabtes 6 i 13 de març la visita guiada s’iniciarà a les 11:00 h a la plaça Països Catalans de Torres de 

Segre amb les explicacions d’un enginyer tècnic agrícola. La ruta seguirà en cotxe, amb parades per a 

contemplar la floració, fins a arribar al Pantà d’Utxesa, on la gent descobrirà l’exposició de fauna del Punt 

d’Informació ‘La Fusteria’, de la mà d’un tècnic en Turisme de l’Ajuntament. Després de dinar a la zona de 

pícnic, a la tarda el recorregut continuarà per camins dels Secans amb destí al Turó de Carrassumada, on 

la jornada acabarà amb la visita explicativa de l’ermita, el tossal i el monument ‘Mai Més’. 
 

 Pel que fa als diumenges, els visitants podran triar entre dues opcions a l’hora d’iniciar la ruta guiada. La 

primera proposta comença a les 10:00 h des del Museu de l’Evolució i té prevista una caminada enmig de 

la floració fins a arribar al Turó de Carrassumada. L’altra possibilitat, amb la sortida a les 9:30 h, també a 

peu, des del Punt d’Informació ‘La Fusteria’ per a contemplar la floració dels voltants del Pantà d’Utxesa 

i després preveu desplaçar-se amb cotxe fins a Carrassumada. A dalt del turó, els dos grups tindran la 

possibilitat de descobrir-hi tots els secrets. 

 

✓ Totes les visites guiades requereixen inscripció 

prèvia al correu electrònic utxesa@utxesa.org  

✓ Per a més informació, podeu consultar la 

pàgina web utxesa.org/la-floracio o trucar als 

telèfons de l’Ajuntament de Torres de Segre  

                     (973 79 60 05  -  659 54 23 19).  
 

✓ Les activitats de dissabte tenen un preu de 3 

euros, les de diumenge 5 euros i els pagaments 

s’han de fer via transferència bancària. 
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Cartell promocional de la Floració 2021 

Tret de sortida de les Rutes guiades de la floració des del turó de Carrassumda, amb 

l’alcalde, les regidores de Cultura i Turisme, tècnics de Medi Ambient i President de 

l’Associació Amics de Carrassumada. 

mailto:utxesa@utxesa.org
http://utxesa.org/la-floracio
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EL PUNT D’INFORMACIÓ OBRE ELS CAPS DE SETMANA 
 

Des del darrer cap de setmana del mes de febrer, el Punt 

d’Informació i Centre d’Interpretació d’Utxesa amplia 

el seu horari d’obertura els caps de setmana coincidint 

amb les noves mesures i la flexibilització de les 

restriccions per evitar el contagi de la Covid-19, que 

permeten a la població en general el desplaçament més 

lliure amb un confinament comarcal.  

Aquest fet, l’arribada del bon temps i l’inici del fenomen 

de la floració ha fet augmentar de manera considerable 

el nombre de visitants a la nostra Reserva Natural que 

des d’ara podran gaudir també de la visita a ‘La Fusteria’ 

i tindran un punt d’atenció per obtenir informació del 

pantà i de l’entorn natural que l’envolta. 
 

https://utxesa.org/                     utxesa@utxesa.org                      659 54 23 19 

 

L’ESCLAT DE LA FLORACIÓ OMPLE DE VISITANTS EL TURÓ DE CARRASSUMADA 
 

El darrer cap de setmana de febrer, coincidint amb un avançat 

estat de la floració dels arbres fruiters al nostre terme, el turó 

de Carrassumada ha rebut la visita de més de 200 persones 

entre el dissabte i el diumenge que han volgut gaudir de les 

meravelloses vistes en 360º que ofereix aquest indret. 

Aprofitant l’avinentesa, l’Ermita ha obert les portes per acollir 

tota la gent que ha vingut d’arreu i donar a conèixer d’aquesta 

manera, la història d’aquest espai tan estimat i respectat. 

Amb bicicleta, a peu i amb vehicles, sempre respectant les 

mesures de distància i amb la mascareta ben posada, els 

visitants han fotografiat i observat durant una bona estona els 

camps florits que dibuixen a l’horitzó un mar rosat que 

transforma el paisatge habitual segons l’època de l’any.  

 
 

NOU HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC  

▪ De dilluns a divendres de 8:00 a 16:00 h. 

▪ Caps de semana i festius de 9:00 a 17:00 h. 

En aquesta fotografia d’en Quim Estadella un es pot fer la idea del privilegi que suposa pujar a Carrassumada coincidint amb l’esclat de la floració. 

https://utxesa.org/
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UNA VOLTA AL PANTÀ DIFERENT PERÒ MANTENINT L’ESSÈNCIA ESPORTIVA I SOLIDÀRIA 
 

Malgrat l’any atípic que estem vivint amb una situació de 

pandèmia global i les restriccions dictaminades per frenar el 

contagi de la Covid-19 que ha fet inviable la celebració presencial 

de la cursa com sempre s’havia fet, la Volta al Pantà d’Utxesa 

2021 ha aconseguit mantenir viva part de la seva essència 

esportiva i familiar amb una versió virtual on els participants han 

homenatjat la prova a través de les xarxes socials i des de 

diferents indrets del territori. 

Un total de 130 atletes, 90 en la categoria adulta i 40 en la 

categoria infantil, han participat en aquest nou format de la 

cursa. Durant un dies, han sortit a córrer amb samarretes de les 

últimes edicions, tot compartint els seus registres personals a 

través de l’app habilitada per l’ocasió que ha generat una 

classificació virtual integrada dins la cursa híbrida de Ponent.  

Fotografies i publicacions diverses d’activitat física a l’aire lliure 

etiquetant la Volta al Pantà i els seus patrocinadors, han estat 

les autèntiques protagonistes a les xarxes socials, sobretot, el 

matí del diumenge 28 de febrer, data oficial escollida. 

El mateix dia a la tarda i entre tots els inscrits a la prova, l’Utxi 

juntament amb l’alcaldessa de Sarroca, la Mª Teresa Cullerés i 

els regidors d’esports d’Aitona, Alba Cabasés i de Torres de 

Segre, en Joan Companys, s’ha realitzat un sorteig de dos pernils 

-un per corredor i gènere, gentilesa de Jordi Masip Catalana 

Occident i BonÀrea d’Aitona-, un lot de productes de Bon Àrea 

d’Aitona i una bicicleta entre tots els participants infantils, 

cortesia de la Comercialitzadora Torres Energia. 

Cada runner participant ha rebut un tapacoll com a obsequi, a 

conjunt amb la samarreta i els mitjons de l’edició de l’any passat.  
 

La Volta al Pantà d’Utxesa 2021 també s’ha caracteritzat per la 

seva vessant solidària i ha volgut estar, aquest any més que mai, 

al costat d’Oncolliga Lleida, entitat formada des del voluntariat 

que dedica esforços en la lluita contra el càncer a les comarques 

de Lleida. Els ajuntaments de Torres de Segre, Aitona i Sarroca de 

Lleida, 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. Un euro de cada 

inscripció es destinarà a aquesta entitat, i a més, aquest any, els consistoris han aportat directament un total 

de 900 euros, 300 cadascun, per ajudar a fer realitat projectes en la lluita contra el càncer. 

Des de l’organització, es celebra que s’hagi pogut reviure la nostra cursa atlètica de referència, ni que sigui 

d’una manera diferent. D’ara endavant, amb el convenciment que la situació anirà a millor, cal començar a 

treballar per a preparar una bona edició 2022 que s’apropi a les set anteriors celebrades. 
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Algunes de les publicacions rebudes dels participants 
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL MES DE FEBRER 
 

El mes de febrer arranca a l’expectativa de l’evolució de la denominada tercera onada de la Covid-19 que es 

preveu que assoleixi el pic més alt en les dues setmanes següents. La vacunació, tot i anar lenta, passa a ser 

l’única esperança per ‘controlar’ l’efecte del virus davant un augment de casos i una tendència a l’alça en els 

propers dies. Un fet que fa que el Departament de Salut demani prorrogar les restriccions al·legant una 

imminent situació de risc altíssima del sistema sanitari. 

Els indicadors empitjoren amb una pujada de l’índex de rebrot a la Regió Sanitària de Lleida amb 40 pacients 

per Covid ingressats a l’UCI als hospitals de Ponent. La plana i el Sobirà lideren la velocitat de contagi entre 

les regions i comarques catalanes. Pugen a 105 els grups confinats a les escoles de Lleida. 
 

El Departament de Salut notifica que les malalties mentals greus augmenten un 14% el risc de morir per 

coronavirus. El mateix dia, les farmacèutiques Pfizer i BioNTech prometen 75 milions de dosis addicionals a 

la UE a partir de l’abril. Brussel·les preveu disposar de vacunes per a poc més del 45% de la població a finals 

de juny i admet que la falta de dosis serà un ‘problema’ per a la campanya fins al març. 

El govern central restringeix els vols amb Brasil i Sud-Àfrica per evitar l’expansió de les dues noves soques de 

coronavirus. Espanya ja supera els 60.000 morts per la Covid-19 al sumar-ne 565 en una sola jornada. 
 

A partir del dilluns 8 de febrer, entren en vigor les noves mesures aprovades pel Procicat on el confinament 

municipal passa a ser confinament comarcal i s’allarga l’horari de la restauració, una hora més a les dues 

franges permeses. El sector de l’hostaleria veu insuficient la mesura per poder remuntar el negoci i el sector 

esportiu es manifesta davant unes permissions que no permet reactivar les activitats no federades. 
 

El nombre de positius puja a Catalunya tot i un nou descens del risc de rebrot i que el director del Centre de 

Coordinació d’Emergències i Alertes, Fernando Simón, explica que no creu que hi hagi un relaxament de les 

restriccions fins als mesos d’estiu. 
 

Els dies posteriors, baixa l’índex de rebrot i el nombre d’ingressats a Ponent i a Catalunya. Els menors de 19 

anys esdevenen el grup que més creix en casos positius a les terres de Lleida. 

La soca britànica ja provoca el 40% dels contagis del Pirineu i causa el 14% de les infeccions al Pla de Lleida. 

Salut preveu que sigui la variant predominant del virus en els pròxims dies. Tot i això, el Departament relaxa 

el protocol a les residències i permet sortir a passejar als residents, un cop ja s’ha administrat la segona dosi 

de la vacuna. La tendència a les escoles de Ponent continua a la baixa amb 79 classes tancades i la pressió 

assistencials en els hospitals catalans també va en descens tot i 

registrar-se noves defuncions. 
 

 El 70% dels Mossos de Lleida són vacunats i s’inicia el procés per fer-

ho al personal d’escoles i instituts, dins el grup de col·lectius 

essencials i prioritaris. 

L’edifici annex a l’Arnau obre portes fent proves PCR, amb una 

capacitat de 32 llits Covid, 3.800 metres quadrats i un cost de 14,4 

milions d’euros, que permetrà ajudar a alleugerir la pressió 

assistencial. 

Les urnes i la crisi sanitària comparteixen protagonisme en una jornada electoral atípica que es celebra el 

diumenge 14 de febrer, sense incidents remarcables, en seus no habituals i més àmplies, amb mesures 

excepcionals de protecció i una participació més baixa que en anteriors comicis, a nivell general. 
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La vacunació al cos de policia, com a essencial 
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El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties demana als estats que mantinguin o reforcin les 

restriccions en els pròxims mesos per a ‘minimitzar’ l’impacte de les noves variants de la Covid-19, vaticinant 

un augment de casos en els propers mesos a causa de les noves soques si hi ha un cert relaxament. 

Sanitat inclou el grup de 45 a 55 anys al pla de vacunació, el dia que s’inicia la del personal educatiu de fins 

a 55 anys a la demarcació de Lleida amb el vaccí d’Astrazeneca.  
 

El 36% de casos detectats a Lleida són de la variant britànica i Salut localitza dos casos de la soca brasilera. 
 

El divendres 19 de febrer comença amb un increment de grups escolars confinats a les comarques lleidatanes, 

un total de 61. No obstant, els indicadors s’estanquen a Catalunya i milloren a Ponent. 
 

La pandèmia posa en perill 30.000 establiments de comerç i hostaleria que estan en risc de desaparèixer. 

A l’Estat, les restriccions d’activitat han provocat el cessament de prop de 148.000 negocis, la destrucció de 

mig milió de llocs de feina i un impacte de 82.000 milions d’euros en la facturació. Davant d’aquesta situació 

límit, els sectors reclamen ajudes. 

Dos dies després, el Procicat manté les restriccions una setmana més però autoritza el lleure i l’esport 

escolar dirigides a infants d’Educació Infantil i Primària, això sí amb mascareta i grups màxims de sis. 

L’OMS conclou que la varietat sud-africana no és més mortal que les altres, mentre les noves soques de Covid 

posen a tota Europa en un difícil dilema. Regne Unit planteja un retorn a la normalitat a partir del juliol. 
 

Les morts en residències baixen del 40% fins al 15%, un descens atribuïble a l’efecte de les vacunes. 

A dos dies d’acabar el febrer, el risc de rebrot augmenta a tota Lleida i a bona part del territori català. Espanya 

comunica 20.849 nous positius i 535 morts des del divendres anterior. 

També hi ha bones notícies, el Departament de Salut ha començat a vacunar les persones majors de 80 anys 

i grans dependents i els seus cuidadors a la regió sanitària de Lleida i l’Alt Pirineu amb el vaccí de Pfizer. 

Salut descarta una ‘gran desescalada’ i aposta per fer petits canvis en les prohibicions.  

Acabem el mes amb una millora de la situació als hospitals catalans, amb la reobertura del gran comerç tot 

i el límit comarcal, amb un nou grup de vacunació de 56 a 59 anys i el 3,1% de la població immunitzada a 

Ponent. La vacunació contra el virus compleix dos mesos amb més dosis subministrades que contagis. 
 

Al món s’arriba a finals de febrer als prop de 115 milions de casos i es supera els dos milions i mig de 

defuncions. Els Estats Units d’Amèrica segueixen liderant el recompte amb 28,7 milions de casos positius i 

també en nombre de morts amb més de 516.000. El segueix l’Índia, amb 11,1 milions de contagis; el Brasil, 

amb 10,6 i Rússia amb 4,2 milions d’afectats. El Regne Unit és el membre de la UE amb més infeccions, gairebé 

4,19 milions de casos. 
 

Dades actualitzades a 28 de febrer de 2021 sobre els efectes de la Covid-19 
 

 

  

 

 
 

Fonts: Departament de Salut i 

Ministerio de Sanidad Contagis Morts Immunitzats 

TORRES DE 
SEGRE 

196 - - 

LLEIDA 35.286 720 13.505 

CATALUNYA 557.443 20.694 190.509 

ESPANYA 3.204.531 69.609 1.162.848 

MÓN 114.280.000 2.534.000 53.499.000 

Evolució de la Covid-19 a Lleida 

*El Departament de Salut també inclou les morts notificades per les funeràries, que es sumen al 

recompte de les persones que han mort en centres sanitaris, sociosanitaris, residències o 

domicilis. 
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L’IMPACTE DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE  
 

El febrer ens ha portat una mica més de calma després d’unes setmanes -les últimes del 2020 i les primeres 

del 2021- marcades pel moment més crític de la tercera onada de la pandèmia. Després de superar els 

contagis derivats de l'època nadalenca, a poc a poc, les xifres de persones contagiades i mortes sembla que 

s’estan aturant en el context general, i els hospitals veuen com lentament disminuir l’ocupació de nous llits 

a l’UCI. A Torres de Segre la tònica ha estat similar. L’afectació entre els veïns i les veïnes ha sigut menor, tot 

i que s’han registrat contagis de Covid-19 entre la població. Un mes més, la nostra vila es troba a la part baixa, 

pel que fa a número i taxa de PCR positives i test antigènics, de la llista de municipis de tota la Regió Sanitària 

de Lleida lluny de la ciutat de Lleida i altres poblacions que han registrat brots. La campanya de vacunació ha 

continuat al febrer, prioritzant posar dosis a la gent gran i als col·lectius professionals com el sanitari, el 

sociosanitari, el docent i els cossos de seguretat.  

Torres de Segre iniciava el gener amb 

189 casos positius confirmats -i 

acumulats des de l’inici del recompte 

el març del 2020- i l’hem finalitzat 

amb 196, per tant són 7 les persones 

contagiades durant les primeres 

setmanes d’aquest any. Aquesta xifra 

és menor a la del gener (12), i es 

confirma que el nombre de persones 

infectades al nostre poble tendeix a la 

baixa en els últims mesos, a excepció 

del repunt del novembre: agost (21), 

setembre (15) i octubre (8), novembre (32), desembre (12) i gener (12). L’apunt positiu del febrer és que un 

altre cop tampoc hem de lamentar víctimes mortals a Torres de Segre, al contrari del que passà en els dos 

últims mesos de l’any passat, quan van haver les primeres morts, totes d’edat avançada. 
 

Segons el registre del Departament de Salut, la taxa local estandarditzada (positius per cada 10.000 habitants) 

ha crescut més de 30 punts -que són menys que els 50 del desembre- fins arribar als 906. La xifra de Torres 

de Segre segueix sent superior que el valor de la comarca del Segrià (818) però una altra vegada, per sota de 

municipis veïns com Aitona (1.234), Alcarràs (1.191), Sudanell (1.085), Sunyer (1.048) i Soses (991). 

Poca cosa s’ha pogut dur a terme a nivell d’esdeveniments locals. A favor tenim la celebració de la 8a Volta 

al Pantà d’Utxesa -en format virtual- i la festa del Carnaval -amb la rua que anava descobrint casa per casa 

les disfresses de la gent-. En contra, l’ajornament o la suspensió d’altres activitats, com és el cas de les 

Jornades Culturals. En funció de les pròximes mesures, veurem si la programació local recupera la normalitat. 

 

REPARTIMENT GRATUÏT DE MASCARETES I GELS HIDROALCOHÒLICS 
 

L’entrega de mascaretes quirúrgiques i gels hidroalcohòlics del 

febrer s’ha fet el dimecres 24 en l’habitual horari de matí i tarda. 

Els lots de prevenció han arribat a 1.050 persones de Torres de 

Segre. Les mascaretes repartides a les famílies de torressenques 

també han tornat a ser tant de talla adulta com infantil.  

Ja fa gairebé un any que els lots de prevenció arriben 

gratuïtament als veïns i les veïnes per millorar la protecció de la 

població davant de possibles situacions de contagi de la Covid-19. 
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Les regidores Pepita Ruestes i Mihaela Balcanu  

han repartit els lots de prevenció als veïnat 
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NOU TRACTAMENT CONTRA LA MOSCA NEGRA AL RIU SEGRE 
 

El passat 9, 10 i 11 de febrer s’han desenvolupat, al tram del 

riu Segre des de Lleida fins a l’aiguabarreig creuant el terme 

de Torres de Segre, la campanya de tractament contra la 

mosca negra. Les activitats s’han iniciat el dia 9 amb les 

tasques de mostreig, han continuat el dia 10 amb el 

tractament com a tal i han finalitzat el dia 11 amb el control 

post tractament. Dels treballs, que s’han desenvolupat 

durant els dies citats des de les 8.00 h i fins les 13.00 h, 

s’encarrega el Consorci de Polítiques Ambientals de les 

Terres de l’Ebre (COPATE). 

El tractament implica l’abocament al riu, mitjançant 

helicòpter, d’un insecticida larvicida biològic específic per la mosca negra per tal d’eliminar la possibilitat que 

es desenvolupin les larves que els exemplars adults de mosca negra han dipositat a les algues (macròfits) 

presents al riu. Aquesta actuació que s’està efectuant els darrers anys contra la mosca negra ha permès reduir 

en prop d’un 90% les picades a la població de les poblacions que estan properes al riu com la nostra. Tot i 

que l’erradicació total de la mosca negra no és possible, l’aplicació de l’insecticida elimina fins prop d’un 95% 

de les larves presents als rius. 

 

NOU PERSONAL MÈDIC AL CONSULTORI MUNICIPAL 
 

Des de principis del mes de febrer, el Consultori mèdic municipal disposa de nou personal que substitueix 

al que hi havia fins aleshores. Des d’aquest espai, volem donar la benvinguda al doctor Quim Montenegro i 

a la infermera Montse Agustí, que ja atenen al veïnat de Torres de Segre que ho necessitin.  

A més, està pendent d’assignar un altre metge que substituirà a la doctora Lídia Viló que després d’un breu 

pas pel consultori local, s’assigna exclusivament a Soses. 

Prenen el relleu del doctor Sergi Gòdia, que agafa una excedència, i de la infermera Romina Ruiz, que es 

trasllada a un altre centre sanitari. Només queda donar-los les gràcies per la seva tasca al capdavant del 

nostre centre mèdic durant el temps que hi ha estat i desitjar-los sort en endavant. 
 

 

 Mitjançant l’eBando disposeu de tota la 

informació sobre els professionals que 

trobareu cada dia al Consultori mèdic. 

  
Recordeu que per a programar visites 

heu de trucar al telèfon 973 79 22 52 

 

El Consultori Mèdic recorda que les persones que han de rebre la vacuna per la Covid-19 seran citades 

per telèfon. Es demana als veïns i veïnes que no contactin per demanar cita i esperin a rebre la trucada 

per acudir a la consulta. 

Imatge de l’helicòpter fent el tractament sobre l’aigua del riu  

El nou equip mèdic ja es troba totalment operatiu al Consultori municipal, pendent d’una darrera incorporació que substituirà a la Dra. Viló 
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INICI DEL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA  
 

 

La Llar d’Infants Carrassumada de Torres de Segre presenta 

una proposta educativa integral per als fills i filles de Torres 

i el veïnat de les seves rodalies, en edats compreses des 

dels quatre mesos d'edat i fins als tres anys. 

En els darrers temps, s'ha format un nou equip docent que 

presenta una gran empenta i il·lusió i que ha vist néixer 

aquest nou projecte. Fent ressò del seu tarannà innovador, 

quan la situació de la pandèmia ho permeti, s’inclouran les 

activitats d'anglès i de música de la mà d'una especialista 

en la matèria per garantir una estimulació primerenca el 

més integral possible. 
 

També s'han adaptat les instal·lacions a les necessitats actuals, s'ha flexibilitzat l'acció educativa oferint una 

millor resposta als pares i mares i s'ha creat, de nou, un projecte educatiu motivador, constructiu, respectuós 

amb la diversitat i adaptat als nostres infants i les seves famílies. 

L’objectiu principal és que els nens i les nenes trobin un espai confortable, familiar, proper, on se'ls atengui 

degudament i on puguin cercar l'harmonia i el benestar que els faci sentir com a casa. El més rellevant en 

aquestes edats és sentir-se estimats per poder créixer feliços. 
 

L’equip docent vol garantir un acompanyament transparent i proper amb les famílies amb el propòsit de 

veure créixer plegats els infants. 

Des de la l’escola Bressol, s’ofereix un 

gran ventall de possibilitats horàries per 

conciliar la vida laboral i la familiar, així 

com també es compta amb unes ràtios 

d'alumnes reduïdes ateses per dos 

mestres a cada aula per garantir una 

millor atenció personalitzada. 

Gràcies al suport de l'excel·lentíssim 

Ajuntament, contínuament es 

garanteixen noves dotacions de recursos 

materials per donar suport a l’activitat 

educativa i mantenir equipada la 

instal·lació amb el màxim d’opcions tan 

de seguretat com d’aprenentatge. 
 

 

Període preinscripció: del 10 al 21 de maig (s’ha de demanar la documentació a 

la Llar d’Infants anteriorment. Se’ls enviarà per correu electrònic). 
 

En els propers dies s’anirà fent difusió per les xarxes socials de la Llar d’Infants a 

través d’un vídeo explicatiu i també, mitjançant l’ebando i el pregó del poble. 
 

 

 

 

 

 

Telèfons de contacte: 620 125 163  /   973 79 23 19 correu electrònic: ebmtorresdesegre@gmail.com 

 

L’equip de mestres de la Llar juntament amb les practicants 
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NOVA CAMPANYA DELS COMERCIANTS DE TORRES DE SEGRE A LES XARXES SOCIALS 
 

 

Durant els mesos de novembre i desembre del 2020, 

l’Ajuntament de Torres de Segre ha estat patrocinant una 

campanya de promoció a les xarxes socials, dels 

comerciants, autònoms i totes aquelles empreses que 

tinguin una activitat econòmica al poble i que hagin volgut 

ser-hi presents. 
 

Ara comença una nova campanya que tindrà inici el dia 1 de març i que s’allargarà durant tot el mes, on els 

participants tindran presència tant a Facebook com a Instagram, sota la marca ‘Torres Serveis i Comerç’.  

Al llarg d’aquests dies, s’anirà publicant les fitxes personalitzades dels establiments o activitats locals amb 

diferents anuncis de productes i ofertes d’aquests. A més a més, es mostraran uns ‘reels audiovisuals’, vídeos 

de 15 segons que els usuaris i usuàries podran compartir directament en les seves ‘històries’. 

Del 29 al 31 de març, està previst que es realitzin tres concursos exprés, dos per les xarxes socials i un altre 

d’obert a la gent del poble que no pugui o no sigui usuària d’aquests mitjans de comunicació. 
 

Després de l’èxit de la primera campanya que va aglutinar prop d’una quarantena d’activitats econòmiques 

de Torres de Segre, des d’aquest espai desitgem que aquesta segona edició tingui tant ressò com l’anterior i 

que ajudi als empresaris torressencs a superar la difícil situació per la que passen a causa de l’afectació 

derivada de la Covid-19. Tot plegat també amb la intenció del Consistori de fomentar la compra de productes 

i serveis del poble i el consum de proximitat. 
  

A través de l’app eBando de l’Ajuntament es donaran tots els detalls per a poder 

participar en el concurs que es farà fora de les xarxes socials. Estigueu atents i atentes. 
 

 

 
 

 

 

Alguns dels comerços del poble que formen part d’aquesta campanya promocional que s’activa de nou durant el mes de març.  

Si encara no n’ets seguidor o seguidora, busca’ns a Facebook i Instagram        @juntsjuntesactivemelpoble 
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EL CARNAVAL 2021, CONDICIONAT PER LA COVID-19 
 

El dissabte dia 27 de febrer ha tingut lloc el Carnaval 2021, 

organitzat per la JAEC amb la col·laboració de l'Ajuntament. 

Una rua, la d’aquest any, marcada per les restriccions de la 

Covid-19 que ha esdevingut molt diferent a les anteriors 

edicions i que ha estat retransmesa en directe pel canal 

de YouTube de l'Ajuntament. 

A les quatre de la tarda, sortien de l'Ajuntament dos remolcs 

guarnits que han recorregut la gran majoria de carrers del 

nostre poble mentre anaven sortint pels llocs visibles de les 

cases els diversos grups participants en aquesta edició 

especial, amb un màxim de sis persones per grup.  

Un total de disset grups han participat en aquesta edició, a més 

diferents vilatans també han sortit al carrer de casa seva al pas de la 

rua, disfressats per l’ocasió amb el seu nucli familiar o proper. 

El remolc de davant, dirigit per la JAEC, ha anat visitant els participants 

tot posant-los música si havien de ballar i valorant cada grup. El remolc 

de darrere, ocupat pel Rei Carnestoltes i el seu acompanyant 

d’animació, ha amenitzat la vetllada als veïns i veïnes que ho han seguit 

al carrer o mitjançant el canal de YouTube. Cada participant ha rebut 

coca i xocolata i una bossa de llaminadures per als inscrits infantils. 

En acabar la rua a les ‘Casetes’, el Rei Carnestoltes ha donat a conèixer 

el resultat de la deliberació dels membres de la JAEC. En l'edició 

d'enguany els guanyadors han estat el grup ‘els Ous Farcits’. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Només queda agrair la voluntat i dedicació dels 

membres de la JAEC de voler mantenir la 

celebració d’aquesta festa, adaptant-se als 

requeriments de les actuals restriccions, per evitar 

que es perdi una festa que s’ha convertit en unes 

de les més multitudinàries al nostre poble en els 

darrers anys, en un any difícil per a molts, ple 

d’incògnites i de prohibicions per combatre el virus. 

Els membres de l’equip de Govern vestits de ‘cabaret’ 

El grup que ha resultat guanyador ‘els Ous Farcits’, 

després de la deliberació dels membres del jurat 

El Sergi Biosca, un dels tractoristes voluntaris 
del nostre poble, cada cop que se li ha 
demanat la col·laboració. Encarregat també 
de part de la logística de la Cavalcada de Reis 
des del 2006. 
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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.  

Malauradament, aquest mes de febrer, s’han confirmat dos nous casos de violència de gènere: per un costat 

a Sestao -Biscaia- on una dona de 56 anys ha estat brutalment assassinada amb una destral pel seu marit de 

57 anys que, posteriorment, s’ha suïcidat. La segona víctima del mes, de 52 

anys i natural de Majadahonda -Madrid- ha estat, presumptament 

assassinada d’un tret al pit per la seva exparella, un home de 61 anys que 

ha resultat ferit en intentar suïcidar-se a posteriori. Amb aquestes dues 

víctimes ja són tres les que portem acumulades des d’inici de curs. 

Recordem que, vinculat a la línia 900 900 120 contra la violència 

masclista, hi ha una línia de WhatsApp per garantir l'atenció a les dones en 

situació de violència masclista a través del número 671 778 540 que amplia 

i facilita la comunicació escrita i immediata amb les professionals del servei.  

 

UN FEBRER MÉS CÀLID I TRANQUIL, AVANTSALA DE LA PRIMAVERA 
 

El mes de febrer ha estat gairebé com una primavera avançada, registrant 

uns valors força càlids i agradables amb una mitjana de temperatura 

màxima que ha superat els 15 graus de temperatura que ha compartit espai 

amb mínimes positives sense cap valor sota zero. 

Aquest mes, el fenomen a destacar ha estat la irrupció de pols en suspensió 

procedent del desert del Sàhara, al nord d’Àfrica. El vent del sud ha 

arrossegat molta sorra d’aquesta zona directament cap a la península 

tenyint de color marró les superfícies que han quedat ben enfangades, el 

dissabte 7 de febrer i en menor mesura en un parell més de jornades al final 

de mes. Una situació que ha fet empitjorar la visibilitat i la qualitat de l’aire.  

També ha estat destacable el baix registre de precipitació acumulada 

respecte al mes anterior, aquest cop tan sols 16,2 mm, que s’ha vist 

concentrada en 5 dies de pluja. 
 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA FEBRER 2021  
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGRE- 

 

 

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

01/02/21 18,0 °C 11,3 °C 0 mm 12/02/21 13,1 °C 5,8°C 4.4 mm 23/02/21 16,2 °C 7,7°C 0 mm 

02/02/21 19,5 °C 10,2°C 0 mm 13/02/21 16,8 °C 6,8°C 0 mm 24/02/21 17,3 °C 7,8°C 0 mm 

03/02/21 17,3 °C 4,6°C 0 mm 14/02/21 10,8 °C 4,6°C 0 mm 25/02/21 17,6 °C 5,1°C 0 mm 

04/02/21 17,4 °C 6,5°C 0 mm 15/02/21 12,2 °C 5,7°C 0 mm 26/02/21 12,2 °C 5,1°C 0 mm 

05/02/21 17,3 °C 7,3°C 0 mm 16/02/21 16,4 °C 7,7°C 0 mm 27/02/21 14,3 °C 5,5°C 0.2 mm 

06/02/21 17,0 °C 7,4°C 1.6 mm 17/02/21 18,5 °C 6,7°C 0 mm 28/02/21 15,0 °C 6,6°C 0 mm 

07/02/21 12,6 °C 4,8°C 0 mm 18/02/21 18,5 °C 3,5°C 0 mm     

08/02/21 11,9 °C 5,6°C 2.8 mm 19/02/21 19,0 °C 2,2°C 0 mm     

09/02/21 9,7 °C 6,4°C 2.7 mm 20/02/21 18,1 °C 4,3°C 0 mm     

10/02/21 13,6 °C 6,1°C 3.9 mm 21/02/21 16,4 °C 5,5°C 0 mm  
 11/02/21 17,1 °C 3,4°C 0 mm 22/02/21 14,2 °C 8,1°C 0.6 mm 

 

Temperatura màxima mitjana (mes): 15,6 °C         Temperatura mínima mitjana (mes): 6,1 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 16,2 mm 
 

Telèfons gratuïts i totalment 

confidencials 

La pols en suspensió, en forma de fang, 

sobre la superfície de l’aigua a  Utxesa, el 7 

de febrer. Fotografia de Quim Estadella 
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mesura que avancen els dies, cada vegada se sap més coses de la Covid-19, una malaltia que ja ha 

fet un any que va arribar amb totes les seves conseqüències i que ha afectat des de la salut a 

l’economia passant pels costums socials. Segons un estudi del Departament d’Enginyeria Informàtica 

i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, es sosté que si l’any passat s’hagués confinat la ciutadania 

una setmana abans del que es va fer s’haurien pogut salvar 20.000 vides. És evident que les coses sempre es 

veuen de manera diferent amb retrospectiva i que la pandèmia va arribar gairebé sense avisar. Se sabia que 

feia estralls a la Xina i del confinament d’Itàlia però segurament estàvem confiats que els nostres sistemes 

sanitaris aguantarien l’envit si acabava arribant a casa nostra. No en va, en aquelles dates es parlava de la 

Covid-19 com si fos una grip i el desconeixement de la malaltia era evident. Temps hi haurà per analitzar què 

va fallar ja que dels errors d’aquella primera fase se n’ha d’extreure moltes conclusions. Només així es podran 

definir estratègies d’èxit en la lluita d’aquesta i d’altres epidèmies a les quals hagi de fer front el món d’ara 

endavant. I ara..., sembla que ja disposem de vacunes efectives, una eina que va resultar clau a l’hora 

d’erradicar altres malalties greus del passat que avui estan sota control. 

Per tot, en aquesta edició volem saber la síntesi que en fan de tot plegat diferents generacions de veïns i 

veïnes així com el seu parer sobre les vacunes disponibles i la seva voluntat de rebre-la. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Quines mesures contra la Covid-19 t’han agradat més i quines 

menys? “Per una banda, m'ha agradat el fet d'estar uns dies 

confinat a casa perquè no podíem anar al col·legi i també vaig 

poder gaudir molt més els dies amb el pare i la mare. 

Per una altra, el que menys m'ha agradat de les mesures que ens varen 

ficar ha estat el llarg temps sense poder sortir de casa, ni veure part de 

la família, sense poder jugar amb els meus amics, ni anar a entrenar a 

futbol, que és una de les coses que més m'agrada i per aquests 

motius estava molt avorrit a casa. Per sort, vaig fer moltes 

videotrucades amb els meus amics però, en veure'ls pel telèfon, 

em produïa una emoció de tristesa i pena pel fet de no poder estar 

junts. Quan ja ens han deixat sortir de casa, una altra cosa que no m’ha 

agradat ha estat el fet d'haver de portar tota l'estona la mascareta 

posada i no poder apropar-me gaire a la gent que no viu amb mi”. 
 

 

Et posaries la vacuna si t’ho ofereixen? Per què? “Si per mi fos no me la posaria perquè no m'agrada que 

em punxin amb les injeccions i perquè, al principi, sentia dir que la vacuna havia estat feta amb molt poc 

temps i que no se sabien els efectes secundaris que això podia provocar a les persones i, per això, també tinc 

una mica de por. Però al final també penso que l’única manera d'acabar amb aquest maleït virus és que tota 

la gent del món sigui valenta i confiï amb els científics que han inventat la vacuna i es vacunin. Així que, si me 

l’he de posar per poder tornar a abraçar als meus padrins, tiets, cosins, familiars, amics... i que tot sigui com 

abans, doncs la meva resposta és que sí me la posaria, sens dubte”. 

A 

GENÍS CARRERES I MIR  (9 anys)  
Estudiant 

4t curs Primària 
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Quines mesures contra la Covid-19 t’han agradat més i quines 

menys?  

“No sé si sabria dir si alguna mesura de prevenció de la Covid-19 m’ha 

agradat perquè totes ens prohibeixen de fer les coses que ens agraden 

i ens fan sentir bé. El que sí que estic content és que la majoria de gent 

les complim correctament. 

La que menys m’ha agradat es haver de portar tantes hores la 

mascareta ja que ens dificulta molt comunicar-nos amb l’altra gent i 

també perquè és una mica angoixant.  Tampoc m’ha agradat el 

confinament comarcal i no poder sortir del Segrià”. 
 

 

 

Et posaries la vacuna si t’ho ofereixen? Per què? 

“Sí, que em posaria la vacuna perquè, d’aquesta manera tindria menys 

probabilitat de contagiar-me i, en el cas que ho fes, els efectes serien més fluixos.  

La meva mare, que és infermera, ens diu que seria molt important que es posés la vacuna tota la població 

per poder sortir d’aquesta pandèmia. Esperem ben aviat que així sigui, encara que em sembla que als nens 

de moment no ens vacunaran”. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Quines mesures contra la Covid-19 t’han agradat més i quines 

menys?  

“Sóc una nena que viu a Utxesa, tenim una casa amb jardí i terreny on 

poder jugar. Per mi, el més positiu ha estat el confinament de març 

perquè vam poder estar moltes hores seguides amb els meus pares, 

fent tot tipus de coses variades com: jugar, fer esport, cuidar el jardí o 

fer pastissos. Tot això sense sortir de casa i, amb les mesures 

pertinents, vam anar també a passejar pels voltants. Per les nits, 

sortíem a mirar les estrelles una estoneta. 

Per altra part, el que no m’ha agradat ha estat l’altra cara d’aquest 

confinament perquè no vaig poder veure als meus altres familiars, ni 

tampoc als meus amics i amigues ja que estàvem tancats a casa”.  
 

 

 

 

Et posaries la vacuna si t’ho ofereixen? Per què? 
 

“Sí, hem posaria la vacuna perquè amb ella es fan els anticossos i seria immune a la Covid-19 i podria viure 

sense tenir por a aquest virus. Amb la vacuna podríem fer una vida més normal i celebrar la meva comunió 

ja que la tenia de fer al 2020 i no va ser possible. També viatjar i poder jugar amb els altres companys de 

l’Escola que, degut a les mesures de la Covid-19, no podem estar junts”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

 ROGER MOLINS I PUIGVECINO  (9 anys)   

TIRSA GARCIA I FILELLA  (10 anys) 

(29 anys) 

Estudiant 

5è curs Primària 

Estudiant 

4t curs Primària 
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Quines mesures contra la Covid-19 t’han agradat més i quines 

menys?  

“El que em va agradar més va ser el fet de veure com al principi de la 

pandèmia, tot i el desconeixement que estàvem vivint aquells 

dies, entre els veïns i les veïnes de Torres de Segre es va estendre una 

gran solidaritat ajudant en totes les tasques que es proposaven al poble. 

El que menys, tots els dies que no vaig poder sortir al carrer per culpa 

del confinament domiciliari, i no podia trobar-me amb els amics, ni amb 

els meus familiars, ni tan sols anar a l'escola, sort que les noves 

tecnologies em va permetre fer activitats del curs i estar en contacte 

amb tots els meus coneguts”. 
 

 

 

Et posaries la vacuna si t’ho ofereixen? Per què? 
 

“La veritat és que les injeccions em fan una mica de respecte. Però crec que al final ens la posarem tots. 

Ara per ara, no tenim vacunes per a tots i penso que hi ha gent que li fa molta més falta que a mi, com ara la 

gent gran, el personal sanitari, persones amb professions de contacte amb molta gent o tots els professionals 

que no han parat de treballar durant els diferents confinaments perquè a nosaltres no ens falti res”. 

 

 

 
 

 

De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t'han semblat més adequades i quines més desencertades? 
  

“Vaig trobar encertat, en el seu dia, el confinament que vam fer 

de quasi tres mesos. Crec que va funcionar i no van haver-hi tants 

contagis ni morts. L'ús de les mascaretes i la distància social funcionen 

si es fa correctament però, malauradament, no tothom ho fa; és difícil 

per a tots i totes però és necessari.  

El que no s'entén, és que tinguem un confinament i relaxin les mesures 

per vacances de Nadal o per altres motius similars. Si aquest any no es 

pot fer, ja ho celebrarem el pròxim. Al final, el més important és poder-

ho fer tots junts i bé”. 
 

 

 

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat? 
 

 

“Crec que de moment no ens podem vacunar ja que les vacunes que han sortit no ha estat provades en nens 

i nenes. No obstant, penso que si la vacuna funciona, tal com diuen els experts, pot ser que sigui el principi 

del final d’un malson.  

Si arriba un moment que tothom està vacunat i no ens afecta aquesta malaltia serà genial, però és difícil 

perquè som milions de persones a tot el món i no a tot arreu es podran vacunar de la mateixa manera”. 
 

 

 

 BRUNA TORRENTÓ I SOTILLOS  (14 anys)   

GERARD BADIA I MARTÍN  (11 anys)   

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

Estudiant 

6è curs Primària 

 

Estudiant 2n ESO  

INS Alcarràs 
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De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t'han semblat més adequades i quines més desencertades? 

“Des del meu punt de vista, gran part de les mesures que s'han adoptat 

per combatre a la Covid-19, han resultat ser eficients per reduir els 

contagis, com limitar l'aforament en els espais tancats o amb un gran 

flux de gent, o la de prohibició de les reunions de més de sis persones, 

ja que es limita la interacció social i crec que és positiu per disminuir la 

transmissió del virus. 

Les mesures menys adequades, segons la meva opinió, han set la del 

tancament municipal, ja que la gent que havia de sortir del municipi per 

diverses circumstàncies -assistir al lloc de treball, als centres 

educatius...- els resultava impossible de complir la normativa vigent, per 

tant crec que va ser una mesura ineficaç”.  

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat? “Sí, hem vacunaré. Crec que el primordial 

en la lluita contra la Covid-19, és aconseguir el nombre més gran de la població vacunada per aconseguir una 

immunitat de grup i així seguir acomplint les activitats que es duien a terme abans de la pandèmia. També 

crec que és important per reactivar l'economia i també les relacions socials, sense perill de nous contagis. La 

vacuna, penso que tindrà un impacte positiu en la societat ja que com he dit ajudarà a reactivar les 

interaccions socials, estabilitzar i controlar la propagació del virus”. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t'han semblat més adequades i quines més desencertades? 

“Com que la societat no s'esperava una pandèmia d'aquestes 

magnituds i no s’estava preparat, no hi ha hagut les mesures suficients 

per mirar de reduir-la i s'ha intentat portar-ho tot el més segur possible. 

Hi ha coses que s'haurien de millorar, com el transport públic que 

sempre va ple. Al principi, tampoc reduïren l'aforament en la majoria 

de serveis públics i crec que s'hauria d'haver fet abans. Igual que els 

exàmens en els centres educatius que acceptaven més de 50 persones 

en una aula. Els tocs de queda han estat irregulars i canviants i la policia 

hauria de diluir els grups nombrosos de gent que, especialment a la 

capital, es reunien al carrer sense mesures”. 
 

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat? “Si m'hagués de vacunar ara mateix, cosa 

que no passa perquè no sóc de risc ni treballo en el sector de la Sanitat, no ho faria i esperaria un temps per 

veure’n els resultats ja que ha estat creada molt ràpidament i amb poc temps d'estudi. No obstant, trobo bé 

que les persones més necessitades se la posin si de veritat està estudiada i ben executada. Desconec les 

condicions en les que ha estat creada, ni els estudis que s'han realitzat envers aquesta, però tinc la 

certesa que la vacuna cada dia evoluciona més i n'hi haurà una de més fiable, llavors sí que em vacunaré”.  

MIQUEL SOLÉ I MOLINS  (18 anys)  

MARIONA MATA I ERITJA  (19 anys)  

(43 anys) 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

 

Estudiant d’Estètica 

 

Estudiant  

1r de Dret a la UdL 
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De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t'han semblat més adequades i quines més desencertades? 

“Per una banda, considero que el fet de promocionar el teletreball i la 

docència virtual han estat unes mesures adequades i, en certa manera, 

viables. D'altra banda, penso que la limitació d'horaris d'obertura a la 

qual s'ha sotmès bars i restaurants és abusiva; el fet de no poder-hi 

consumir per exemple de 10:30 a 13:00 hores, penso que no té cap 

incidència en la propagació del virus, per contra, ha comportat 

problemes econòmics per moltes d’aquestes famílies que s’hi 

dediquen”. 
 

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat? 

“Donat que treballo amb persones amb discapacitat intel·lectual ja estic 

vacunada. En cap moment vaig tenir dubtes, ja que veient la lenta evolució de la situació i el risc de rebrot 

crec que és el camí que hem de seguir amb el fi d'assolir la immunitat de grup i posar fi a la pandèmia.  

La campanya de vacunació contra la Covid-19 crec que tindrà un impacte positiu cap a la societat; ha arribat 

un punt on es denota cert cansament i un esgotament generalitzat vers les múltiples restriccions i 

recomanacions aplicades aquest últim any i el que necessitem és posar-hi un punt final”. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t'han semblat més adequades i quines més desencertades? 

“Malauradament l’arribada de la Covid-19 ha set una cosa nova en la 

societat actual i la gestió de la mateixa ha set molt complicada des d’un 

inici. Crec que s’han imposat unes mesures massa estrictes i contínues 

en sectors com la cultura i la restauració/hostaleria on, d’una manera 

controlada i amb protocols de seguretat obligatoris, s’hagués pogut ser 

més flexible a partir de la segona onada per evitar tants tancaments en 

uns sectors tan importants per aquest país.  

Entre els més adequats destacaria els confinaments comarcals i 

autonòmics, per evitar desplaçaments no essencials, la prohibició de 

les trobades de més de 6 persones i l’afavoriment del teletreball”.   
 

 

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat? 

“Sí, em vacunaré quan arribi el moment, sempre prioritzant la gent que més ho necessita abans que jo. Espero 

que en una primera fase, amb la vacunació dels professionals sanitaris i la gent de la tercera edat, rebaixi la 

incidència de contagi a dins dels hospitals i residències, indrets claus per controlar l’expansió de la pandèmia, 

i en una segona fase, que es vagi fent extens a tota la societat per tornar, a poc a poc i amb bona lletra, a la 

normalitat que tots desitgem”.  

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

MARIA MESALLES I MONTULL  (23 anys)   
 

Psicòloga 

DAVID PUIGVECINO I FONT  (29 anys)   
Responsable planificació 

Demanda Teresa Carles 
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De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t'han semblat més adequades i quines més desencertades? 

“Dos de les mesures més encertades han estat l'ús adequat de les 

mascaretes i la higiene de mans.  Els epidemiòlegs  sempre han valorat 

aquestes dues mesures junt amb la distància de 2 metres, com a 

mesures imprescindibles i sempre li he trobat la seva lògica. Si portem 

bé la mascareta, les partícules que surten de la boca o el nas queden 

retingudes, i si ens netegem amb aigua i sabó o els hidrogels les mans 

abans d'entrar als llocs, també evitem contaminar les zones o productes. 

Per mi, una de les mesures més desencertades, va estar no deixar sortir 

als nens al carrer durant el primer confinament domiciliari. Crec que de 

la mateixa manera que els que tenim gossos vam poder-los passejar, es 

podia haver establert uns horaris per poder fer el mateix amb els nens i que poguessin gaudir d'un bon 

passeig sota el sol o jugar a l'aire lliure, ja que, moltes famílies no disposen d'un espai  prou ampli com  per a 

que els nens puguin cremar l'energia diària. De fet, al final, s'ha demostrat que els nens no són 

‘supercontagiadors’ de la Covid-19 i només un 3,4 per cent dels nens infectats per coronavirus va contagiar 

a algú durant el confinament”.  
 

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat? “Si que hem vacunaré. Confio plenament 

amb la ciència i les vacunes. Tot i les especulacions que se n'ha fet sempre sobre els efectes a llarg termini i 

la seva rapidesa, penso que la seva finalitat és salvar vides i crec que és molt important que ens anem 

vacunant si en tenim l’oportunitat. Crec que d'aquesta manera, l’impacte en la nostra societat seria molt 

positiu per aconseguir immunitat i protegir a les persones de més risc”. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t'han semblat més adequades i quines més desencertades? 

“No sabria dir quines han sigut les mesures més o menys encertades, 

però sí que entenc el neguit i el malestar de la gent que, a causa de les 

restriccions, han vist afectat el seu negoci o les seves llibertats 

individuals. Suposo que el que més malestar ha generat ha estat 

la improvisació en algunes mesures preses, sobretot en les 

restriccions”. 
 

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat? 

“Sí, sens dubte que em vacunaré. Al llarg de la història hi ha hagut 

moltíssimes malalties i algunes d'elles que hem erradicat mercès a les 

vacunes. Espero que la Covid-19 sigui, a la llarga, una d'elles tot i les 

reticències d'alguns/es a vacunar-se. Potser seria d'agrair, una mica més de pedagogia i transparència sobre 

aquestes vacunes per a acabar de convèncer als més reticents o escèptics”. 

SÍLVIA MARIA HUGUET I TORRENTÓ (31 anys)  

MOISÉS GÓMEZ I BIOSCA  (37 anys)  

(43 anys) 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

 

Comercial 

Esteticista i 

empresària 
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De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t'han semblat més adequades i quines més desencertades? 

“Des del meu parer les mesures més efectives per evitar el contagi del 

virus i la seva propagació han estat, sens dubte, l’ús correcte de la 

mascareta, la higiene de mans, tan amb aigua i sabó com amb el gel 

hidroalcohòlic i també la distància de metre i mig - dos entre els 

individus. Aquest tres punts, han estat determinants ja que la seva 

aplicació constant ha ajudat no solament a frenar el contagi sinó que 

també s’ha observat una disminució significativa en quan a casos de 

grip i pneumònies per altres tipus de virus respiratoris.  

També el confinament de la població, malgrat haver-hi gent que hi 

estigui en desacord ja sigui perquè no vegi clara la seva necessitat o per 

l’impacte econòmic que ha comportat, considero que ha estat un 

factor clau en aquesta lluita, sobretot, el que es va fer durant la primera onada per a frenar-ne la transmissió.  

A nivell hospitalari, en concret al servei d’UCI que és on jo treballo, si que s’ha comprovat que els 

confinaments són efectius i que hi ha una relació directa entre extremar mesures de confinament i reduir el 

nombre d’ingressos de pacients per la Covid-19. 

També la falta de consens entre els diferents partits polítics i l'establiment de competències pròpies per 

comunitats, han propiciat a vegades, una població confosa que ha dubtat si s'estaven fent les coses bé. 

En tant, les mesures més desencertades i sempre des del meu parer, han estat la falta de previsió, sobretot 

a l'inici de la pandèmia i la tardança a establir actuacions i protocols per frenar l'entrada i posterior 

propagació del virus al país. 

Agrair de nou al veïnat de Torres de Segre, la seva dedicació i ajut en moments clau, amb la fabricació de 

bates impermeables. Seguim-nos ajudant i protegint. 

I finalment, la informació, que no sempre ha estat suficient o prou detallada. A un any des de l'inici de la 

pandèmia, encara són molts qui no saben l'ús i indicació adient de cadascuna de les diferents mascaretes. 

Recordar, que les de roba i quirúrgiques no protegeixen a un mateix, sinó als altres”. 
 

 

 

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat? 

“Jo ja estic vacunada ja que per la meva professió vaig ser del primer grup de risc a tenir l’opció de vacunar-

me. Considero que la vacuna és primordial per a poder aconseguir aquesta mena d’immunitat grupal d’un 60 

o 70 % de la població i permetre’ns normalitzar una mica el nostre dia a dia, donar llum a aquesta mancança 

d’abraçades i mostres d’afecte que també necessitem les persones i poder frenar el número de morts i de 

gent malalta. Si que és cert que s’han generat molts temors i reticències a l’ús de la vacuna basant-se molts 

amb el curt període de creació i si que no es poden predir al 100% efectes a llarg termini però s’ha de tenir 

en compte que s’hi ha dedicat molts recursos econòmics, personals, etc. per poder avançar en la lluita contra 

la Covid-19 i obtenir una vacuna efectiva, eficient i eficaç. Per la meva part, us voldria donar ànims i que 

perdeu la por, ens en sortirem!. Com va dir un famós cantant català: ‘la por és terrible, et bloqueja i et talla 

la llibertat’”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

OLGA VIDAL I PÉREZ  (44 anys)   
 

Infermera d’UCI 
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De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t’han semblat més adequades i quines més desencertades?  

“Crec que el primer confinament, va ser encertat. En aquell moment 

ningú sabia massa res i la propagació era molt ràpida. Potser el que va 

fallar més en aquell moment fou el difícil que era aconseguir que et 

fessin la prova, però com que en principi la majoria de les persones eren 

a casa, almenys es controlava. El tema del confinament perimetral al 

Segrià, crec que no va ser el més encertat ja que hi havia altres 

comarques molt més afectades però amb mesures menys restrictives.  

Vist com s’ha anat desenvolupant aquesta tercera onada, trobo que sí 

que s’ha encertat amb les mesures amb la Hosteleria, pel que fa als 

aforaments, però els horaris podien ser més amplis; les trobades i 

reunions, mesures a les escoles, mantenir els grups bombolla, crec que 

no han estat un desencert... potser els confinaments municipals sí que han estat massa llargs i estrictes”. 
 

 

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat? “Per la meva feina, ja tinc posades les dos 

dosis de la vacuna. És molt important que es vacuni la majoria de la població, sinó tota; entenc que no pot 

ser quelcom obligatori, però penso que la immunitat de grup només és possible si tothom està vacunat. Tot 

i així, continua havent molta incertesa. Sabem que no ens podem posar malalts però ningú ens assegura que 

podem contagiar en cas d’estar en contacte amb el virus. Personalment, després d’haver patit la malaltia, 

faré el que estigui a les meves mans per no tornar a caure; de manera general, penso molt en la població de 

risc i amb els més vulnerables. El col·lectiu al qual em dedico professionalment ha patit molt aquesta 

pandèmia, sense poder veure als familiars durant molts mesos ni seguir unes rutines tant importants per la 

seva vida diària, i si la vacuna ha de formar part de la solució per reprendre la seva vida, benvinguda sigui”. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t’han semblat més adequades i quines més desencertades?  

“Crec que el que s’ha fet, ha estat pensant amb la ciutadania, sempre 

buscant el millor per a tothom. Tot i que penso que s’ha exagerat una 

mica tot plegat, però el que s’ha fet era necessari. 

El que canviaria seria la manera de donar les dades diàries de la Covid. 

No pot ser que cada dia aquestes es vagin incrementant, hi ha gent que 

s’han posat bons ja i no entenc com s’han d’anar incorporant en una 

suma acumulativa que només genera por a la gent. De tant en tant, 

estaria bé que ens donessin un respir i dades positives”. 

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat?  

“La vacuna és necessària per a la societat. Jo he passat la Covid i les 

seqüeles que et deixa són pitjors que la malaltia. De moment, estic immunitzat fins al juny però quan em 

cridin, aniré a vacunar-me”. 

ROSANNA RAMÍREZ I FORCAT (47 anys)   
Psicopedagoga 

Fundació ASPROS 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

SANTIAGO CHARLES I DOMÉNECH  (77 anys)  
 

Jubilat 
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De totes les mesures per evitar el contagi de la Covid-19, quines 

t’han semblat més adequades i quines més desencertades?  

“Les mesures més encertades han estat l’ús de la mascareta, la 

distància de seguretat entre les persones i el mantenir les mans netes. 

Per un altre costat, potser no calia dur a terme tantes prohibicions 

perquè quan veus aquestes multituds de gent sense mascareta i no 

fent cas a les restriccions... de que serveix tot això?. 

Nosaltres ja hem passat una Guerra Civil i ara una altra de ‘Biològica’... 

i la veritat és que es fa molt pesat tot això. Però no queda altra que 

deixar-ho en mans dels sanitaris i experts que s’encarreguin de 

proposar les mesures i fer-los cas, encara que ens costi”. 
 

Et vacunaràs? Quin creus que és el seu impacte en la societat? 
 

“Si els doctors m’ho aconsellen, sí. He d’admetre que gràcia no me’n fa cap perquè no m’he posat mai ni la 

de la grip, però els sanitaris que tinc al voltant em recomanen que ho faci, i crec que els faré cas. Tinc dubtes 

que la vacuna sigui la solució de tot plegat, però no tinc prou coneixements per saber-ho.  

Des del principi de tot, jo he fet sempre el que ens han dit i no em moc de casa. Si no creiem amb els que en 

saben més que nosaltres i es trenquen les banyes estudiant i treballant... potser ho tirarem tot a perdre.  

Tinc ganes que s’acabi aquesta situació i poder baixar als jubilats a passar l’estona perquè la soledat és trista”.  

 
 

ueda clar que, un any després dels primers contagis pel nou coronavirus SARS-CoV-2, el 2021 viu un punt 

d’inflexió amb el descobriment i aplicació de les diferents vacunes. Respostes sanitàries a problemes 

sanitaris. Però el virus ens deixa marques inesborrables. Hem viscut la por, l’aïllament i la solitud. Hem 

plorat silencis i hem enyorat converses.  

La Covid-19 ha posat sobre la taula debats que ja existien com, per exemple, la creença o no en l’administració de 

vacunes. Respecte a les vacunes ‘de sempre’, les de la Covid-19 provoquen reticències i suspicàcies en segments 

molt més amplis de la societat. Uns recels que semblen raure en la presumpta insuficiència d’experimentació en 

relació a l’eficàcia o en els possibles efectes secundaris. 

L’opinió generalitzada dels veïns i veïnes entrevistats en aquesta edició, malgrat els dubtes i temors lògics, és 

favorable a la vacunació per a poder avançar cap a un símil de l’estatus de vida pre-pandèmica. 

Cal recordar que les malalties contagioses es controlen, es vencen i, fins i tot, poden extingir-se, quan s’aconsegueix 

un percentatge d’immunitat de ramat suficientment elevat. Es requereix vacunació massiva per arribar al grau 

suficient d’immunitat col·lectiva de la forma més ràpida possible i minimitzant el nombre de malalts i de 

defuncions. Cadascú de nosaltres, formem part d’aquest ramat. Si una persona no es vacuna, serà un forat obert 

en la muralla que ha de contenir l’expansió del virus. A més, el fet de viure tan a flor de pell els efectes d’aquesta 

pandèmia, ens farà més conscients de la importància de la vacunació, especialment sense tenir un tractament 

eficaç. Tant de bo fos possible prevenir altres tipus de malalties com es prevenen les infeccioses quan en tenim la 

vacuna com la Covid. Ja voldríem el mateix per al càncer, per exemple. Per tant, cal confiar amb la medicina i el 

saber sanitari, la confiança és l’ingredient més important de totes les vacunes. 

Q 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

FRANCESCA MARSELLÉS I ESTADELLA (86 anys)  
 

Jubilada 

Joan Companys Cabau 
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Característiques de la fotografia 

F: 8 

EXPO: 1/500 

ISO: 800 

FOCAL: 300 
 

 
 

 

“El 'Blauet' és un ocell molt vistos, amb una morfologia capacitada i privilegiada 
per penetrar a l'aigua per tal de caure d'una certa altura de forma precisa sobre els peixos i 
atrapar-los amb el seu bec robust. Nidifica en forats vora l'aigua i és un habitant que se’l pot 
observar a l’embassament d’Utxesa, com el d’aquesta imatge”. 

 
 

Josep M. Prada 
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TORRES DE SEGRE PARTICIPA EN UNES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA EXCEPCIONALS 
 

El diumenge 14 de febrer s’ha celebrat la jornada electoral més excepcional 

que ha viscut Catalunya, arran de la pandèmia de la Covid-19, i ens ha 

deixat el Parlament més independentista de la història amb 74 escons 

aconseguits i més del 51% dels vots. Un altre fet rellevant també ha estat el 

registre de l’abstenció més alta de la nostra democràcia, amb una participació 

de només el 53,5%. Han sigut unes eleccions disputades, tal com es preveia, 

i finalment el Partit Socialista de Catalunya amb 33 escons i 652.858 vots 

s’ha endut la victòria. La segona posició ha quedat Esquerra Republicana de 

Catalunya (33 i 603.607) i, en tercera, Junts per Catalunya (32 i 568.002).  

  

A nivell municipal, hi ha hagut alguns canvis respecte al panorama del 2017. 

Els socialistes, després de perdre el territori en favor de Ciutadans en les 

passades eleccions, han tornat a recuperar el cinturó metropolità i s’han 

imposat a la circumscripció de Barcelona i en ciutats com la capital catalana, 

Badalona i l’Hospitalet de Llobregat. Per la seva banda, ERC ha vençut a la 

província de Tarragona i ha aconseguit el triomf en ciutats com Lleida, Reus i 

Balaguer. En canvi Junts ha aconseguit més vots que ningú a les demarcacions 

de Lleida i Girona, i en ciutats com la mateixa capital gironina, Tàrrega i 

Mollerussa. Les victòries en tots els municipis de Catalunya se les han repartit 

aquests tres partits, a excepció dels triomfs del PDeCat en set municipis, VOX 

en dos i el PP en un (Gimenells i el Pla de la Font). Destaca també l’ascens de 

la CUP fins als 9 diputats, que permet ampliar el suport de l’independentisme. 
 

Junts ha resultat la força més votada a Torres de Segre amb 256 vots, 

seguida a prop per ERC (210). El PSC (125), la CUP (69) i el PDeCAT (32) han 

sigut les següents llistes més votades. Pel que fa a la participació, un 58,3% 

del poble amb dret a vot ha acudit a les urnes. Tot i estar per sobre de la 

mitjana catalana, la participació ha estat més baixa que en anteriors comicis i 

són 25 punts menys respecte al 2017, que va ser històrica. El que sí que ha 

pujat és el vot en blanc: un 0,5% de gent ha deixat el sobre buit. 

Analitzant els resultats electorals al nostre municipi, una de les conclusions és 

que els vots als partits a favor de la independència tornen a ser majoria, tal 

com va passar fa quatre anys. Aquesta vegada, Junts, ERC i CUP sumen el 

suport de 73,6% dels veïns i les veïnes de Torres de Segre. 

 

UNA JORNADA ELECTORAL SEGURA 
 

Enmig d’un context únic, l’Ajuntament de Torres de Segre, igual que 

la resta de consistoris de tot Catalunya, han hagut de replantejar la 

jornada en cada punt de votació. Al nostre poble, l’espai habitual 

habilitat per desenvolupar uns comicis són els baixos de l’edifici del 

Consistori. En aquesta ocasió, però no ha estat així i les eleccions s’han 

hagut de traslladar en un altre lloc: el pavelló poliesportiu. Després 

de valorar diferents opcions, l’Ajuntament va decidir que aquest era 
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Paperetes de diferents llistes electorals del 14F, 

rebudes a domicili 

  

https://www.vilaweb.cat/noticies/coronavirus-ultima-hora-catalunya-valencia-illes/
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l’equipament municipal més adequat per celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya a la nostra vila. 

Realment, és l’alternativa més coherent: bona ubicació, espai interior ampli i múltiples entrades i sortides. El 

‘poli’ ha permès desenvolupar la jornada electoral amb la major normalitat possible a la vegada que s’han 

garantit les mesures de seguretat més bàsiques prioritzant la salut de votants, membres de les meses i 

l’organització. El procés electoral s’ha completat reduint al màxim el contacte entre persones i evitant les 

aglomeracions de gent. Uns dies abans, el Consistori va elaborar un protocol de seguretat per celebrar el 14F 

amb la màxima normalitat possible. Entre les diferents particularitats que s’han tingut en compte i que es 

van compartir amb els veïns i les veïnes, han destacat: 
  

• L’habilitació de dues entrades i dues sortides, una per cada mesa electoral. Per una banda, la població 

votant que té la primera lletra del seu cognom entre la A i la K, ha entrat per la porta principal del 

pavelló, la del vestíbul, i després de votar, ha sortit per la porta posterior del mateix costat, la del carrer 

Àngel Guimerà. En canvi, les persones amb la  primera lletra del seu cognom entre la L i la Z,  ho han 

fet accedint per la porta d’emergència del costat de la cuina i han sortit per la posterior del mateix 

costat, la més pròxima a l’Escola Carrassumada. 

• Al costat de cada mesa electoral s’ha disposat d’un espai reservat per poder escollir la papereta 

desitjada entre totes les candidatures, tot i que s’havia recomanat portar les butlletes preparades de 

casa. Aquest lloc s’ha desinfectat cada cop que s’ha utilitzat, però la gent també s’ha netejat les mans 

abans i després d’escollir les paperetes. 

• Totes les persones que han format part de les meses han donat negatiu en les proves de Covid-19 

efectuades amb antelació. 

• Les dues meses han disposat de pantalles protectores i gel hidroalcohòlic. 

• Titulars i suplents de les meses, així com interventors i apoderats s’han posat mascaretes FFP2. 

• S’ha dispensat tot l’equipament de protecció individual (EPI) als components de les meses, tant per la 

franja horària en què votaven les persones positives com pel recompte posterior. 

• El terra del pavelló ha estat marcat per a garantir la distància reglamentària mentre cada persona 

esperava el seu torn per a votar. 

• La Policia Municipal, ajudada pels Mossos d’Esquadra, han vetllat en tot moment per la correcta 

participació i la seguretat de tothom. 
 

L’última jornada electoral ha estat un repte en majúscules. Es presentava un diumenge molt complex, en tots 

els sentits, però afortunadament es pot presumir que amb l’adopció de les mesures necessàries la votació ha 

estat segura. Per sobre de tot, el més important és que els torressencs i les torressenques han pogut 

participar en les eleccions, mantenint així, el seu dret a vot i el seu dret a la salut. Drets autènticament 

fonamentals i democràtics. 

 

  
 

 

 

 

L’espaiós pavelló poliesportiu ha acollit unes eleccions que requerien més seguretat que mai 

  

Christian Aranda i Cubeles 
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NOVA INSTAL·LACIÓ DE SENYALS EN DIFERENTS PUNT DEL MUNICIPI  
  

Continuant amb l’actuació del passat mes i per tal de vetllar per una millor seguretat als camins municipals, 

l’Ajuntament ha renovat i augmentat la senyalització de diversos punts de la vila.  

Entre altres, s’han posat algunes senyals de prohibit el pas i d’altres de prohibit llençar escombraries. 

 

També s’han substituït algunes de les indicacions de velocitat de 50 per les de 30 km/h, excepte vehicles 

autoritzats, per adaptar-nos així a la normativa de circulació per camins de terra. Finalment, s’han col·locat 

senyals noves de limitació a 50 en camins asfaltats que no en tenien i en d’altres indrets com la carretera 

de Sudanell, els Plans i la zona de la sèquia, a l’alçada de ‘les Casetes’.  

 
 

DOTACIÓ DE JOGUINES PER L’ALUMNAT DEL SERVEI D’ACOLLIDA I DEL MENJADOR ESCOLAR 
 

Aquest mes de febrer s’ha dut a terme una dotació de material destinat als usuaris i usuàries del servei 

d’acollida matinal i del menjador escolar. La donació està composta per una sèrie de jocs variats per a emprar 

a l’espai d’esbarjo sota la custòdia de l’AMPA de l’Escola. 

L’Ajuntament ha portat aquest nou material, junt amb dos ràdios CD, amb el propòsit de renovar l’existent i 

aportar noves joguines, per a utilitzar en els diferents espais, que de ben segur proporcionaran estones de 

diversió per a tots aquells nens i nenes que fan ús d’algun dels dos serveis al matí i migdia dins el centre. 

 

AC
TU

AC
IO

N
S 

 

Senyal de ‘prohibit el pas’ a Utxesa - Molí Senyals de ‘prohibit llençar escombraries’ a l’abocador de soques i al cementiri 
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TASQUES DE CONDICIONAMENT, NETEJA I MANTENIMENT A UTXESA  
 

Des del passat mes, els tècnics de Medi Ambient, venen efectuant un seguit de tasques de millora, neteja i 

manteniment dels nostres espais naturals que s’han anat completant aquests dies i aniran realitzant-se en 

els pròxims atenent que és l’època de l’any que més visites rep el nostre entorn natural. 
 

 S’ha començat amb la millora de totes les tanques de 

fusta que envolten l'embassament d’Utxesa i la neteja 

dels espais que ocupen. Unes estructures pensades per 

garantir la seguretat dels visitants i usuaris dels camins 

que permeten vorejar el pantà. Les opcions per donar la 

volta al pantà són múltiples, ja sigui des del poble o des de 

l'Ermita, passant pel camí verd o pels camins de la zona de 

secà, al final, tot un conjunt de camins que permeten 

arribar a Utxesa ja sigui a peu, bicicleta o vehicle. 

Un dels punts que s’ha reparat ha estat la zona 

denominada dels ‘espigons’, llocs habituals de pesca 

situats a la Vall Major de l’embassament, una de les zones 

més allunyades del nostre municipi tocant a Sarroca. Allí, 

en concret, s’ha reforçat tota la tanca existent i s’han 

instal·lat noves papereres de fusta que, juntament amb 

els arbres que estan previstos plantar-hi en breu, deixaran 

un espai de pesca còmode i amb les condicions 

necessàries per tots els seus usuaris i usuàries. 

Justament en aquest mateix costat de l’embassament, en 

concret al ‘Mirador del Molí’ i el de ‘les comportes’, 

també s’han reparat diverses tanques i un portabicicletes 

malmès amb els anys i les condicions atmosfèriques.  

En darrer lloc, s’està treballant també, en el fixament de 

totes les fustes de les tanques que hi ha al camí verd, des 

del pont estret fins al cementiri municipal, tot vorejant el 

pantà fins a les comportes del ‘19’ i continuant pel marge 

del canal de Seròs. 

Totes aquestes reparacions s’han fet amb fusta reciclada 

de ‘La Fusteria’, amb el propòsit de reciclar, reduir i 

reutilitzar amb un material integrat a l’entorn natural. 
Diversos trams amb les tanques trencades que s’han reparat 

com aquest del ‘Mirador del Molí’ 

Aparcament de bicicletes, tanca i banc reparat Les noves papereres de fusta casolanes ja estan instal·lades en diferents punts 



 
 

 
28 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE FEBRER – Març 2021 

 Neteja dels camins pròxims al campament de Fecsa. Talment com el condicionament de les zones vora 

l'embassament, s’han segat amb tractor tots camins i les zones que hi ha properes de 

l’antic campament de Fecsa així com l’espai de pícnic de davant de ‘La Fusteria’ i el que l'envolta. 
 

 

 

 

 

 

 Una altra actuació, ha estat la pintada dels magatzems 

ubicats al darrere del Punt d’Informació.  

Aquesta, ha estat també una tasca necessària, ja que feia 

molts anys que no es feia, que s’ha completat amb la 

pintada de les parets arrebossades i de les portes 

metàl·liques.  Una tasca que ha permès donar una 

imatge totalment renovada i més acollidora d’aquests 

edificis que s’integren en aquest mateix espai turístic. 
 

 

 

 

 

 

 

DOTACIONS DIVERSES A LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA 
 

Talment com s’ha fet a l’Escola en els darrers dies, a la Llar d’Infants Carrassumada s’han comprat nous 

elements educatius i de funcionament en general amb l’objectiu d’oferir unes instal·lacions el més adaptades, 

segures i equipades possible.  

En aquest sentit, l’Ajuntament ha instal·lat una rentadora – assecadora que facilitarà la neteja i l’assecatge 

ràpid d’aquelles peces de roba que es taquin o que s’hagin de netejar diàriament com a mesura d’higiene i 

de seguretat enfront l’expansió de la Covid-19. 

A més a més, també s’ha dotat de dos contenidors de bolquers per depositar-hi els que hagin estat usats i 

garantir-ne les condicions higièniques; un triangle pikler; sis fundes per les ‘ganduletes’ disponibles; una 

tanca protectora per a evitar l’accés dels infants en aquells espais més insegurs; un quadrat d’escuma i un 

mòdul de cinc peces de psicomotricitat i dos protectors de seguretat d’escuma per a la porta d’accés a les 

aules, entre altres. 

 

Dues imatges on s’aprecia el resultat final després de la tasca realitzada amb el tractor 

Imatges d’alguns dels nous elements amb que s’ha equipat la Llar d’Infants i que ja han estat estrenats  
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TREBALLS DE NETEJA I MILLORA ALS ACCESSOS I AL TURÓ DE L’ERMITA DE CARRASSUMADA  
 

Durant la tercera setmana del mes de febrer s’han iniciat un 

seguit d’accions, tant als accessos de l’Ermita com al propi 

turó de Carrassumada.  

Aquests treballs, ja feia uns mesos que els Amics de la Mare 

de Déu de Carrassumada els havien encarregat a l’empresa 

Espais Naturals de Torres de Segre, gestionada pel Roger 

Pujol i Badia i han consistit en: 
 

 Tallar la brancada dels pins fins a 2,5 metres. Aquesta 

és una manera de netejar el bosc existent i, al mateix 

temps, una acció que redueix molt el perill d’incendi. 
 

 Realitzar una aclarida i tallar els arbres torts i morts. 

Amb aquesta actuació s’ha aconseguit ordenar el bosc, 

millorant així la seva imatge i el seu sanejament. 
 

 Triturar tota la branca petita i els troncs i portar-los a 

l’abocador destinat a tal efecte, tal com marca la llei 

d’aprofitament forestal. Els troncs de més volum no ha 

fet falta dur-los-hi perquè, mica en mica, se’ls ha 

emportat la gent. 
 

 Depurar els pins de la part de davant de l’esplanada de 

l’Ermita per a poder donar visibilitat a tot l’entorn des 

de dalt de la barana. També s’han retirat les branques 

que sobresurten cap a l’interior. 
 

 Retirar les gomes dels quatre xipresos, ubicats al costat 

de l’altar exterior, així com les de la zona on està el 

monument ‘Mai Més’ per deixar-ho en condicions. 
 

 Eliminar les branques dels pins malmeses a causa de la 

forta nevada del mes de gener. Aprofitant les 

esmentades tasques de manteniment, també s’ha 

realitzat una acció complementària per tal d’eliminar 

aquestes branques, algunes trencades i d’altres a punt 

de fer-ho, evitant així el perill que algú pugui prendre-hi 

mal. Aquesta intervenció ha tingut que fer-se amb l’ajut 

d’un elevador. 
 

 

Totes aquestes accions que hauran tingut una durada d’un mes i un cost aproximat de sis mil euros, costejats 

des de l’Associació dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada. 

Es preveu tenir-ho tot enllestit a mitjans de març, tot i que la major part d’aquests treballs ja s’han acabat 

durant les setmanes de floració, d’aquesta manera els visitants a l’Ermita podran gaudir d’un entorn net i 

arreglat, ja que les feines pendents no molestaran als que visitin aquests dies el conjunt històric que 

representa el turó i l’Ermita de Carrassumda, sens dubte un lloc emblemàtic i estimat per tot el nostre poble. 

La bona entesa i cooperació entre l’Associació dels Amics de Carrassumada i l’Ajuntament de Torres de Segre 

fan possible tasques i activitats de manteniment d’aquest espai durant tot l’any amb la finalitat de conservar-

lo i de mirar de potenciar les visites i la bellesa d’aquest magnífic indret que presenta unes de les millors 

vistes de la comarca.  

El passat temporal de neu, va trencar branques de diversos pins  

Tasques d’aclarida dels arbres amb l’ajuda d’una motoserra  

Els accessos al turó presenten un aspecte molt més net, 

accessible i millorat amb les tasques de neteja efectuades  
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A part de les esmentades actuacions en l’arbrat i bosc, també s’han desenvolupat altres feines que han 

complementat una bona acció i que han permès una millora significativa de la imatge de Carrassumada en 

el seu conjunt: 
 

 Netejar els espais de brossa i reparar els elements de jocs de l’Ermita. Seguint la dinàmica habitual, els 

tècnics de TDSNaTur han anat pujant també al tossal per netejar de brossa i escombraries aquest espai 

així com reparar alguns desperfectes o elements trencats tals com els dos gronxadors i jocs infantils, 

ubicats davant de l’Ermita.  

 

REPARACIÓ DE FORATS AL PAVIMENT 
 

La brigada municipal ha estat tapant esvorancs del paviment a la 

carretera que va a Sudanell i altres indrets de la vila, aquest any 

especialment malmès per les inclemències meteorològiques, 

sobretot les derivades del temporal de neu ‘Filomena’.  

A l’espera de fer un pla de camins que posi solució a anys de 

deteriorament dels camins municipals i a les portes d’iniciar 

l’actuació de reparacions de camins de terra i asfalt habituals abans 

de l’inici de la campanya de la fruita, l’Ajuntament continuarà 

vetllant perquè cap forat es quedi sense tapar i poder garantir al 

màxim la circulació dels vehicles que transiten per les nostres 

carreteres i camins. 
 

TASQUES DE NETEJA EN DIVERSOS ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

Continuant amb les tasques diàries que es fan habitualment cada 

mes, s’han netejat i condicionat diferents indrets de la població tals 

com l’entorn de l’Escola i el pavelló poliesportiu o el parc infantil, 

entre altres. Unes actuacions que en els propers mesos 

s’incrementaran coincidint amb l’inici de l’arribada de gent al poble 

de cara a l’inici de la temporada fructícola. 

Aquestes tasques de neteja són necessàries per mirar de mantenir net 

Torres de Segre i garantir unes condicions higièniques, el més òptimes 

possible. No obstant, serveixi també aquest escrit per denunciar, un 

cop més, l’abocament de deixalles a la via pública en espais de 

descans i trobada. Unes accions que ens perjudiquen a tothom i que 

no fan res més que embrutar la imatge del nostre estimat poble. 

Elements de joc de l’Ermita, restaurats després de substituir les fustes trencades i pintar l’estructura 
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NETEJA DE DUES CLAVEGUERES EMBOSSADES 
 

Membres de la brigada municipal, amb l’ajuda d’una empresa externa especialitzada, han netejat dues 

clavegueres que estaven embossades. En concret, s’ha actuat sobre una que està situada al carrer Bonaire 

i l’altra al carrer Sinogues, mitjançant un sistema d’aspiració i pressió. Després de l’actuació, amb l’ajuda 

d’una càmera, s’ha comprovat si el resultat era l’òptim i el pas estava net i s’ha aprofitat, alhora, per valorar 

l’estat de la canonada d’ambdues clavegueres. 

 

AVARIA D’AIGUA AL PUNT D’INFORMACIÓ ‘LA FUSTERIA’ 
 

Aquest passat mes, s’han hagut de resoldre 

algunes avaries d’aigua provocades per fuites 

sobtades tal com ha estat el cas d’una 

canonada de l’edifici del Punt d’Informació 

que presentava una perforació que produïa 

una pèrdua d’aigua constant. Per efectuar la 

reparació, s’ha tallat el subministrament i 

s’ha substuït el tram afectat per un de nou.  

 

COMUNICAT CONJUNT DE L’AJUNTAMENT I LA COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA S.L. 
 

L'Ajuntament de Torres de Segre i la Comercialitzadora Torres 

Energia han volgut emetre un comunicat amb relació als microtalls 

d’electricitat que pateix el nostre municipi darrerament així com 

d’altres zones del Segrià, les Garrigues i el Pla d’Urgell, i que són 

responsabilitat de la companyia ENDESA. 

Tant des de l'Ajuntament com de la Comercialitzadora Torres Energia, 

estem treballant per tal que ENDESA apliqui una solució definitiva a 

aquests talls: ja s'ha informat diverses vegades d'aquesta situació recurrent a la companyia i també s'ha posat 

a disposició la nostra col·laboració per tal d'aplicar una solució definitiva. Tanmateix, s'ha demanat al 

Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya que vetlli pel correcte subministrament elèctric, per 

part d'ENDESA, a Torres de Segre i a la resta del territori. Recordem que aquests microtalls periòdics no són 

responsabilitat de l'empresa municipal Torres Energia, i en aquest sentit, entenem i lamentem les molèsties 

que suposen per a la població, tot restant a disposició per qualsevol consulta o aclariment. 

Amb l’ajuda d’un braç mecànic d’aspiració adaptat a un camió equipat i especialitzat, s’ha pogut resoldre l’embós tot deixant el pas net a la canonada  

https://www.facebook.com/endesaclientes/?__cft__%5b0%5d=AZVzJ9hffRCa5SXl34xgZwRlqQ0D7z-Um8ld1A5OZidbQr2HbuiT6gu9WwU7n-4VZkuzzCDyN_jCxuRcGH0G-qcKXNCUZ1HbTQT8-SGtaF_AG9wxW9g3fjv-A4G-pmWHFXph9NFeKNhohugJzpuofiev92DRHlHiu1YwBPIOl6_QALk00ctXVlHiqKSRc2YYJvvzerjjxAwA_idzHxVT8nZetVsN-cdc70gr2fcwt0TOsg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/endesaclientes/?__cft__%5b0%5d=AZVzJ9hffRCa5SXl34xgZwRlqQ0D7z-Um8ld1A5OZidbQr2HbuiT6gu9WwU7n-4VZkuzzCDyN_jCxuRcGH0G-qcKXNCUZ1HbTQT8-SGtaF_AG9wxW9g3fjv-A4G-pmWHFXph9NFeKNhohugJzpuofiev92DRHlHiu1YwBPIOl6_QALk00ctXVlHiqKSRc2YYJvvzerjjxAwA_idzHxVT8nZetVsN-cdc70gr2fcwt0TOsg&__tn__=kK-R
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Aquest mes de febrer, ha començat a exercir a Torres de 

Segre el doctor Quim Montenegro i Tobajas. Una 

oportunitat per a poder conversar una estona amb ell a 

fi de conèixer-lo com a persona i com a professional. 
 

 

 

 

 

 

Sempre has tingut clara la teva professió? 

Jo no ho recordo però la meva mare sempre explica 

que quan sortia de la visita del meu pediatra -Dr. 

Pons-, ja cap els 5 anys, sempre li deia que volia ser 

metge. Durant els estudis de secundària  -aleshores 

BUP-, ja tenia bastant clar quin era el meu objectiu. 
 

Què és el que t’agrada més de ser metge? 

Sonarà molt clàssic, però és tan simple com intentar 

ajudar a la gent a trobar-se millor. 
 

Com ha anat la teva carrera professional? 

Vaig estudiar la carrera a Lleida, en aquell temps a les 

Balears no hi havia Facultat de Medicina, també vaig 

fer el MIR a Lleida. Tret de 6 mesos que vaig treballar 

a Menorca com a metge, sempre he treballat a la 

ciutat de Lleida, principalment al CAP de Cappont i al 

Cap 1er de Maig. 
 

Coneixies el nostre poble abans de venir a 

treballar-hi? Sí, la família de la meva dona, per part 

materna, té arrels molt profundes en aquest poble.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mare de la meva sogra, la Dolors Moncosí, era de 

Torres  de Segre, com deia ella de ‘Cal Venturo’. 
 

Sabem que és aviat per fer una valoració, però ..., 

en què complim i en què no, les teves 

expectatives. Tan a nivell de personal, de mitjans 

com també de pacients? 

És mol aviat per fer una valoració completa, però la 

veritat és que estic envoltat d’un equip excel·lent, tant 

la Mercè (GiS), com la Montse i la Gemma (DUEs) així 

com l’Equip directiu d’Alcarràs.  

M’han ajudat i m’ajuden molt a sentir-me com a casa 

i a entendre, poc a poc, la dinàmica de l’exercici de la 

nostra feina en un poble, el que nosaltres anomenem  

‘treballar a la rural’.  

Respecte al tracte rebut per part dels pacients, de 

moment, sempre ha estat respectuós, d’agraïment i 

de benvinguda. 
 

Com a metge, com has viscut la Covid-19 fins ara? 

Al principi  amb certa por i neguit pel desconeixement 

del que realment ens venia a sobre. 

Poc a poc, amb la feina diària i els coneixements que 

et va donant el temps, amb més tranquil·litat i 

serenor.  
 

 

“Cal gaudir de les petites coses que ens envolten sent autoresponsables  
amb  les mesures que tots ja coneixem, tant d’higiene com de civisme.” 

 

 

EN
TR

EV
IS

TA
 

Va néixer el 6 de setembre de l’any 

1975, a Ciutadella de Menorca, per tant 

té 46 anys.  

Filla d’en Joaquín i de la Carmen, 

naturals d’un poblet de Còrdova. Té un 

germana més petita que es diu Carmen 

i viu a Menorca. 

Metge de família, en Quim és un amant 

dels esports en general, sobretot del 

futbol que ja no practica per evitar 

riscos físics. Li agrada sortir a córrer i 

caminar amb la família. Quan disposa 

de temps, intenta engrescar-se amb 

alguna lectura de gènere negre i/o 

thriller. 
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I com a ciutadà? 

Amb preocupació pels meus familiars i amics. A 

vegades, amb la incertesa de la situació que 

esdevindrà després d’aquesta pandèmia però, amb la 

seguretat que ens en sortirem. 
 

Algun moment especial que vulguis destacar? 

No hi ha cap moment concret però sí petits moments 

senzills que han resultat ser grans a nivell personal. 

Durant el confinament, he pogut gaudir amb els meus 

fills i la meva dona de moments com maratons de 

sèries televisives, dinars al balcó, xerrades... 

Situacions que haurien de ser habituals però que el 

ritme de la vida diària moltes vegades no ens permet 

parar i viure-les. 

 

 

Creus que les vacunes són el principi del final? 

Clarament, la vacunació és el principi però no sé si 

ens portarà al final d’aquesta pandèmia, el temps i 

els coneixements adquirits ens ho diran però, amb 

molta seguretat, una vacunació global a nivell 

mundial ens portaria sinó a la fi, sí al control 

d’aquesta pandèmia que ens permetrà tornar a una 

‘normalització’ de la nostra vida. 

De quina manera s’organitzarà la vacunació a 

Torres de Segre? 

La vacunació a Torres de Segre ja ha començat amb les 

indicacions de les autoritats sanitàries (Departament 

de Salut).  

Actualment, al consultori municipal s’estan vacunant 

persones del grup d’edat de 80 o més anys 

dependents que és poden desplaçar i s’ha anat també 

al domicili de les que no poden desplaçar-se.  

En els propers dies, s’anirà avançant en grups i fases 

de manera progressiva conforme es vagin assolint els 

objectius i vagin arribant les dosis de les vacunes. En 

aquest cas, els professionals d’infermeria sempre 

contactaran amb els usuaris i usuàries per realitzar la 

vacunació, no cal demanar cita prèvia. 
 

És del tot imprescindible la vacunació?  

Tal com he dit abans, a dia d’avui, la vacunació és 

imprescindible ja que és la única eina, juntament amb 

les mesures higièniques i de civisme ja conegudes, per 

a poder superar aquesta pandèmia que estem vivint. 
 

Què passa amb els que no ho veuen clar o es 

neguen a rebre-la? 

Hi ha estudis que demostren que les poblacions 

vacunades, com ara les residències de gent gran o  

països com Israel, amb un percentatge de vacunació 

important, presenten un índex de contagi i de la  

malaltia molt menor que la població no vacunada.  

Amb tot el meu respecte sempre, negar l’evidència és 

un error. 
 

I si hi ha efectes secundaris?  

Els efectes secundaris de la vacuna són lleus i no solen 

durar més de 24-48h  

 

Quins són?  

Pot produir, astènia, fatiga, mal de  cap, a vegades 

algun pic de febre. Sinó és presenta cap 

contraindicació per al·lèrgies medicamentoses, es 

poden utilitzar els analgèsics i antiinflamatoris 

habituals com el paracetamol i/o l’ibuprofè així com el 

repòs i la hidratació abundant. 

 

 
 

En Quim gaudint amb la seva família a la natura, 

amb la seva dona Marta i els seus dos fills, Quim i Mariona. 
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Quins serien els teus consells per a seguir vivint 

amb la pandèmia el millor possible.   

Cal gaudir de les petites coses que ens envolten 

essent autoresponsables amb les mesures que tots ja  

coneixem  tant d’higiene com de civisme. 

 
 
 

 

En situacions com les que ens trobem, 

cal confiar sempre en els professionals. 

Un metge de família, tal com s’anomena 

el Quim, que diu que el que l’ha motivat 

a exercir com a tal, és que la gent es trobi 

millor... a mi em reconforta i em dona 

confiança, i a vosaltres?.  

Et donem la benvinguda Quim, esperem 

que tu també et trobis bé al nostre poble. 

 

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

Quim Montenegro i Tobajas 

Practicant el running amb els seu dos fills, una de les seves passions 

Fotografia actual d’en Quim, tot gaudint del valuós temps lliure,  

sempre lligat a l’esport, la natura i la família com a elements principals En Quim de ben petit, amb 5 anys, gaudint d’un refresc 
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         MESTRES FUSTERS I EBENISTES DE TORRES DE SEGRE 
 

 

La donació al Museu de l’Evolució per part de la Montse i la Teresita Forcat Masip, filles del Pere Forcat 

Miquel, d’una de les seves màquines de fuster i de diferents eines de treball, ens ha servit d’inspiració per 

escriure el següent reportatge. 

Ara per ara, al nostre poble només hi ha l’empresa Torres Art Moble dels germans Domènech, que es 

dedica tant a la venda de mobles com a tot tipus de treballs de fusteria, evidentment d’una manera molt 

més moderna i actual de com es feia abans.  

Però hi va haver un temps en què cinc fusteries es repartien la feina del poble. Tots els fusters s’ajudaven i 

van mantenir sempre la cordialitat i una bona relació entre ells. 

La Fusteria Forcat i Curcó, el Pedro Estirado i el Lluís Ramos, el Pere Forcat Miquel i el Militón , el Vicent 

Pujol de Cal Carreter i el Modest Escolà. 

Hem anat a visitar als fusters, que encara que retirats, ens poden fer cinc cèntims dels seus records i, a falta 

dels protagonistes, hem parlat amb les seves respectives famílies. 

 

Pere Forcat i Drudes (1907-2017) 
 

El ‘Peret del Perxi’ va néixer l’any 1907 i va viure juntament amb els seus 

pares i els seus altres tres germans -dos germans i una germana- en una 

caseta que tenien a la punta del carrer Major, on ara hi ha Cal Siurana. 

Una Festa Major de Santa Bàrbara, quan ell tenia disset anys, la seva 

mare li va donar la paga, el Peret, convençut que aquella aportació 

només era pel primer dia, se la va gastar anant de festa amb la seva colla 

d’amics. L’endemà, quan va tornar a demanar diners a casa, li van dir 

que ja l’havien pagat, que no en demanés més. Enfadat, va voler 

independitzar-se i va marxar cap a Barcelona on tenia un amic el 

‘Juaquín’, que el va ajudar a col·locar-se en una fusteria. Allí, durant un 

temps, va fer tauletes de nit, però aquesta experiència li va valer per 

entrar a treballar en una gran empresa de fusteria  que va fer obres tan 

importants com l’encofrat de l’estació de França o la fusteria de diversos 

palaus de la capital comtal. 

Quan va esclatar la Guerra, a ell, degut a la seva baixa estatura, no el van 

fer anar al front i el van enviar a fer trinxeres. Quan una 

colla van arribar a Cervera, es van escapar, amb tanta 

mala sort que els van enxampar i els van empresonar. 

Acabat el conflicte bèl·lic, el Peret es va muntar la seva 

fusteria al carrer Major i va agafar de mosso al Tonet de 

‘Cal Pirla’. Més tard, va tenir d’aprenent al seu nebot, el 

Pere Forcat i Miquel.  A aquest darrer, al veure que hi 

tenia molt bona mà amb el treball de la fusta, li va 

aconsellar que es muntés pel seu compte. 

espai d’història local 

 
 

Any 2007. En Pere Forcat i Drudes recent 

complerts els 100 anys 

Aquesta casa del carrer Major, era on hi havia la fusteria del 

Pere Forcat, que posteriorment va ser la fusteria Forcat - Curcó 
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Més tard, va fer de mestre del Josep Curcó i aquest, amb el temps, va passar a ser el seu soci. Tot i que el 

Pere es va jubilar als seixanta-cinc anys, va estar actiu fins als setanta, fen petits treballs pel Josep. 
 

Destaquem una anècdota, que ens ha explicat l’Enriqueta Forcat, la filla gran del Peret: 
 

“A la fusteria Forcat - Curcó hi feien taüts i anaven 

a prendre les mides als difunts i difuntes i els l’hi 

feien a mida.  

Segons la butxaca de la família, podien ser amb 

roba de seda o vellut a l’interior, serrells o 

passamaneria més o menys elegant. Si no hi havia 

massa diners a gastar, els acabats eren amb uns 

tapapunts negre i raso lluent.  

Més tard, la funerària els va proposar de portar 

els taüts prefabricats i els fusters havien de 

guardar-los fins a la seva utilització”.  
 
 

 

La Dolores, l’esposa del Peret es va negar rotundament a tenir semblant material al magatzem de casa, i els 

dos fusters van demanar a la Tresina de ‘Cal Antonet’ -l’esposa de l’Ignaci de Gomà- que els deixes ocupar 

un magatzem que hi havia al fons mateix de la fusteria que regentaven. Aquesta, finalment, va accedir, per 

descans de les famílies. 

 

Josep Curcó i Novell (1932) 
 

Dels tretze als divuit anys (1945-1950), en Josep Curcó va estar a 

Barcelona, a casa del Pepe Tormos i la Maria Curcó, la germana del 

seu pare. Allí, fou aprenent de fuster en uns tallers i quan plegava 

a les sis de la tarda agafava el tramvia i anava a estudiar a l’Escola 

del Treball que avui en dia encara està situada al carrer Urgell, 

arribava just a l’hora d’entrar a classe que començava a les set. Allí, 

va fer tres anys de ‘Curs de fuster’ on hi va aprendre moltes coses: 

tècnica, dibuix lineal, coneixement de materials... 

En Josep va tornar a Torres de Segre quan el seu germà Vicent havia 

d’anar a la Mili i va voler continuar els seus estudis a l’Escola del 

Treball de Lleida però, com que no li convalidaren el seu 

aprenentatge de Barcelona i el volien fer començar de zero un altre 

cop, va decidir deixar-ho córrer. 

El Pepe va començar a treballar a la fusteria del ‘Peret del Perxi’ 

del carrer Major fins que va anar a la Mili. Quan tornà del servei 

militar li va comentar al Peret que volia ‘plantar-se’ pel seu compte. 

Aleshores, ell li va proposar de formar una societat conjunta 

que fou l’inici de la Fusteria Forcat i Curcó. Van estar treballant 

junts molts anys, amb una molt bona relació i sense discutir 

mai. Com que en Josep era més jove i emprenedor i li agradava 

molt la decoració, segons quines feines el Peret l’enviava 

directament a ell. 

Quan en Peret va decidir plegar, en Josep Curcó li va pagar el 

restant de la fusteria que va passar a dir-se, Fusteria Curcó. 

Any 1948. En Pere Forcat i la seva esposa, Dolores Escolà 

En Josep Curcó, a la seva nova fusteria i actual 

casa del carrer Àngel Guimerà 

“La fusteria on estàvem del carrer 

Major, era més aviat petita i tenia unes 

portes estretes. De vegades havíem de 

sortir al carrer a clavar les peces grans 

perquè a dins no hi cabien. 

Al carrer Major, aleshores, hi havia 

molta vida”. 
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“En aquell temps convivíem quatre fusteries al poble. Fitxa’t si estàvem 

ben avinguts que un cop vam comprar una camionada de fusta entre 

tots. Mitjançant els tallers que jo coneixia de Barcelona, vam anar tots 

a Barcelona amb la meva furgoneta directament al port, allí mateix 

vam fer tracte i, del moll a Torres de Segre, un camió ens va portar, 

amb la millor qualitat i preu, un munt de fusta de Flandes de Suècia. 

Després, cada fuster va utilitzar la que va necessitar. Entre tots els 

fusters també acordàvem els preus de les feines que fèiem”. 
 

L’any 1982, decideix traslladar el seu taller al carrer Àngel Guimerà, on 

a dia d’avui encara hi té la casa. 

El Josep Curcó ens explica que el seu fill, el Josep Ramon Curcó i Llobet 

va treballar al seu costat fins que ell es vaig jubilar l’any 1997. Tot just 

quan en Josep Ramon va sortir de l’Escola, el va dur a l’Escola del 

Treball de Lleida perquè aprengués l’ofici, però sense massa fortuna ja 

que l’estudi no el va motivar prou i ho va deixar. Tot i això, quan feia el servei 

militar, va estudiar a distància i es va treure el graduat de fuster. Anà un 

temps a treballar per un fuster de la Vall Fosca, però va haver de tornar al 

poble perquè al Josep li agafà artritis i va haver d’estar baixa durant un 

període, temps que el seu fill es va fer càrrec de la fusteria. 

Ara per ara la fusteria està tancada i el Josep Ramon treballa de fuster de 

forma temporal , contractat per altres. 

Entre tots els treballs que he fet, en Josep Curcó ens destaca les baranes de 

les grades, el taulat de l’escenari i una part de les portes del poliesportiu,  els 

encofrats del monument de la Plaça del Castell, la fusteria de la casa del 

‘Fernando del Clua’ o una preciosa taula de quatre metres de llargada i un 

metre d’amplada, tot d’una peça per al Francesc Escolà Filella, que s’aprecia 

a la fotografia que acompanya aquest text. 

 
 

Pedro Estirado Rodríguez  i Lluís Ramos Sánchez (1940) 
 

En Lluís Ramos ens explica que el seu oncle i tota la seva família eren del poble de Bienvenida, municipi de 

la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura. 

El seu oncle va ser presoner de Guerra i va passar a ocupar un espai a la presó del poble que estava situada 

al carrer Vall. Allí, cada presoner tenia dret a una petita habitació per a la seva família. Com que a casa eren 

sis germans i la seva tia no va tenir fills, es van emportar al Lluís cap a Torres de Segre a viure amb l’oncle i 

ella, on van viure a la presó uns dos o tres anys. 

El Pedro Estirado va conèixer una família que eren fusters de Saragossa i que tenien una caseta al carrer la 

Palla i només venien de vacances. Aquesta família li llogaren la casa i li facilitaven molt del material per 

treballar. Compraren la casa quan tenia deu anys i va començar a treballar amb ell a partir dels catorze. Li 

portava el cabàs i l’escala. De fet, comenta en Lluís que sempre ha treballat amb ell. 

Any 1996. En Josep polint la taula que li va 

encarregar el Francesc Escolà i Filella 

“Sempre he treballat molt a gust i content de veure la feina ben feta. Estic orgullós de la feina que 

he fet, encara ara, quan vaig pel carrer i veig portes que he fet jo, em sento satisfet. Fins i tot vaig 

fer tota la fusteria de la casa nostra, gaudint-la al màxim juntament amb la meva família i la meva 

dona, la Mercè Llobet”. 

 

Josep Ramon Curcó, treballant als 

vestuaris del camp de futbol 
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En Lluís Ramos va fer la ‘mili’ a Barcelona on va 

coincidir amb l’època en que el Coronel del quarter 

va dur a terme un pla de millora de les instal·lacions 

i va reunir a tots els soldats dels diferents oficis 

necessaris. Ell hi va treballar com a fuster i va fer 

molta amistat amb un xicot de Mollerussa que 

també ho era. En acabar el servei militar, van estar 

treballant plegats durant un any. La fusteria llavors, 

ja estava al carrer Saladà.  

 

 

Ens conta en Lluís que una vegada el seu oncle va 

prendre mal a la fusteria. Havien gairebé acabat de 

folrar unes parets pel Montserrat Pons i havien fet un 

cabàs de tacs en forma de triangle per apuntalar-les, 

quan van comprovar que en faltaven cinc o sis. Per a 

fer-los calia posar un disc a la màquina i treure la guia. 

Amb les presses el Pedro no va treure la guia i el tac es 

va enganxar, saltant-li posteriorment a l’ull i danyant-

li el nervi òptic. L’accident es va complicar i va perdre 

la visió de l’ull. 

En Lluís i en Pedro, van estar molt ben avinguts 

treballant gairebé sempre al poble, tret d’una vegada 

que van anar a fer la fusteria d’una casa a Sunyer. 

El Pedro es va jubilar quan tenia 65 anys però, tot i això, 

sempre arreglava una cosa o altra. 

La seva dona, la Rosita i el Lluís, després de viure molts 

anys al carrer Aurora, van fer-se una casa nova i una 

nova fusteria al carrer Ponent, l’any 1970. Allí van 

néixer els seus dos fills, l’Anna i el Joan. 

El Lluís Ramos va estar treballant fins el 2005, any en 

que li va traspassar tot el negoci al seu fill Joan. 
 

 

El Joan Ramos i Florensa, va néixer al març del 1974 i el seu pare ens 

explica que, ja de ben petit, s’amagava dins d’una caixeta sota del llit, les 

eines noves de la fusteria del seu pare que li feien gràcia. Va treballar 

durant cinc anys a l’Escola d’Arts i Oficis de Lleida i va ser el segon de la 

seva promoció. Va estar treballant durant quatre o cinc anys a la fusteria 

del Lluís, però la baixada de la demanda i les inversions que es requerien 

per a formalitzar les feines el van fer plegar.  

Posteriorment va tenir l’oportunitat de treballar a Balaguer, lloc on 

actualment fa de fuster, esta casat i té un nen molt ‘guapo’ -segons el 

seu avi-, que es diu Carles. 

 

 

“Quan vaig tornar a Torres de Segre, jo tenia 

el cap ple de idees noves , però sempre em va 

frenar l’oncle, perquè a ell li feia por comprar 

maquinària nova per si no la podia pagar. 

Mentre no vam tenir cap màquina, anàvem a 

cal Vicent del carreter i ell ens deixava tallar 

o refinar la nostra fusta amb la seva màquina. 

L’any 1955 vam comprar una màquina de 

replanar i fer forats de segona mà. Me’n 

recordo que el Gaspar Filella li va deixar els 

diners a l’oncle perquè fes efectiva la primera 

paga. Més tard també compraríem una 

màquina de serrar, també a terminis”. 

 

 

Foto actual d’en Lluís Ramos i Sánchez mostrant una de les màquines 

de la fusteria en la que treballava junt amb en Pedro Estirado. 

Principis anys 1950. En Lluís Ramos (esquerra) i en Pedro Estirado 

(dreta) treballant a la fusteria del carrer Saladà. 

Joan Ramos, fill d’en Lluís, també és fuster 
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Pere Forcat i Miquel (1928 - 2018) 
 

El Pere Forcat, va començar fent d’aprenent quan tenia quinze o setze 

anys amb ‘lo gordo’ de Cal Carreter, un fuster que hi havia al carrer la 

Creu, on encara s’hi pot observar un escut d’una roda de carro sobre la 

porta on hi tenia la fusteria. 

Posteriorment, va anar a aprendre l’ofici amb el seu oncle, el Pere Forcat 

i Drudes que tenia la fusteria al carrer Major, tal com hem explicat a 

l’inici d’aquest reportatge. 

Més tard, va anar a Alcarràs amb un fuster al que li deien  ‘Josepet de la 

fusta’. Entre el Josep Mas, el mestre, i el Pere Forcat, l’aprenent hi va 

haver molt bona relació, aquest darrer l’anomenava l’amo. 

Cap als anys 1950, en Pere va muntar una fusteria al carrer Comandant 

Mateo Salla, juntament amb un soci, el ‘Militón’ d’Alcarràs. Hi van estar 

uns anys. Allí moltes vegades, la Montse, la filla gran del Pere, si era estiu, 

els  hi portava una galleda amb beure amb glaçons perquè poguessin refrescar-se.  

Va ser l’any 1974, quan el Pere es decideix a fer la seva pròpia fusteria 

al carrer les Sinogues, on va treballar-hi fins que es va jubilar, l’any 1993. 

Ens expliquen les seves filles, que en ‘Peret’ tenia molt bones mans, era 

fuster i ebenista, capaç de transformar un tauló en una bonica porta o 

finestra. Es dedicava també a la fabricació de mobles elegants i reforçats, 

d’aquells que duren tota una vida. 

Era un bon treballador, minuciós, metòdic, tranquil i concís, sempre 

complia les seves rutines i això el va portar a no tenir cap accident en la 

seva vida laboral. 

Com que el Peret i la seva família tenien la casa a la part superior de la 

fusteria, a mig matí, la Flor -la seva esposa- o alguna de les seves filles, li 

baixaven un cafetó i després ell pujava a esmorzar.  

Mentre treballava, sempre tenia les portes de la fusteria obertes de bat 

a bat, era confiat i li agradava escoltar la ràdio, una música que es 

barrejava inevitablement amb el so de les seves màquines i eines de 

tallar i clavar. No va conduir mai cotxe i la seva forma de traslladar els 

mobles o les peces de fusta era amb un carretó de tracció manual que 

encara ara està a la seva antiga fusteria. 

Li agradava fer favors i moltes vegades 

els alumnes de l’Escola li anaven a 

demanar peces de fuliola per fer els deures de manualitats. 

Era un gran amant del futbol, de fet va formar part de l’equip de futbol del 

Torres durant molts anys, i també ho era de la pesca. 

La Tere, la seva filla petita, ens explica amb certa nostàlgia que li agradava 

l’olor a fusta que feia el taller del seu pare i que trobava aquesta feina molt 

bonica, fins al punt de pensar en dedicar-s’hi. La força física necessària en 

aquesta professió va acabar convencent-la al final d’exercir-ne una altra. 

Ens explica també que encara té molt present el temps en que feia de 

cobradora de les factures del seu pare, agafava els fulls de cobrament, la 

bicicleta i au, a cobrar!. 

En Pere Forcat i Miquel, fuster i ebenista 

A l’antiga fusteria d’en Peret, les seves 

filles encara hi conserven molts objectes 

del seu pare, com el carretó esmentat. 

Posant ben orgullós amb la 

vestimenta del Club Esportiu Torres 
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Vicent Pujol i Martí (1932 - 2013) 
 

En Vicent Pujol, de ben jovenet, ja ajudava al seu pare, el Ricardo 

el Carreter, a fer carros. Més tard, se n’anava amb la bicicleta a 

aprendre l’ofici a Cal Matjes d’Alcarràs. 

Es va plantar a Torres de Segre pel seu compte, tot comprant-se 

una màquina de serrar i, durant un temps, es va dedicar a serrar 

llenya pel pagesos, li va anar molt bé. 

Al 1963, quan es va casar amb la Montserrat, ja feia anys que 

feia de fuster a Torres. Sempre va treballar sol, però amb molt 

bona sintonia amb tots els altres fusters del municipi, tant amb 

el Pedro Estirado i el Lluís 

Ramos, que eren els seus veïns, 

com amb la resta. 

Una vegada en Vicent estava 

fent la fusteria d’una casa i li 

faltava poc per acabar, va tenir 

una indisposició i va caure des 

d’un altell que tenia al seu magatzem. El Josep Curcó, fuster, va voler 

acabar la seva feina de forma totalment voluntària. Un gest d’agrair i que 

demostrava el grau de solidaritat que hi havia entre ells. 

El Vicent es va especialitzar també en fer escales per a collir al camp, tot i 

fer també portes, bastiments i fusteria en general.  

Tenia el taller i el magatzem al carrer Saladà, un al davant de l’altre. 

Li agradava molt fer coses antigues. Una vegada li va fer un menjador per a gallines a la seva esposa. 

Era molt donat a fer coses pel poble. Va ser parent i amic del Sr Julián, l’antic practicant, i aquest el va 

convèncer per a ser tresorer i formar part de la Junta del Club Esportiu de Futbol de Torres. 

La Montserrat ens explica que sempre portava el seu Citroën, la cabreta que li deien ells, tot carregat de 

fustes i eines, i també que era molt característic veure’l amb el llapis darrera l’orella, un llapis que aprofitava 

al màxim. El Vicent va gaudir molt amb la seva feina i es va jubilar als seixanta anys. 

Als baixos de la seva casa encara es poden veure avui les màquines i part de les eines que va utilitzar, sembla 

un petit museu que enyora i recorda la vida i la feina que s’hi va fer durant molts anys. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anys 1960. En Vicent Pujol treballant a la seva 

fusteria del carrer Saladà. 

Imatges del petit museu que la Montserrat Esteve conserva 

als baixos de casa seva, on el Vicent treballava de fuster. 
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Modesto Escolà i Guàrdia (1910 - 1989) 
 

El Modesto Escolà i el seu germà Joaquim se n’anaven, de ben 

jovenets, a treballar al tros que la seva família tenia a la ‘Sinoga’. 

Més tard, va anar a aprendre a fer 

d’ebenista a Mollerussa i es va 

condicionar un taller al carrer Major 

número 20, a l’antiga ‘Casa Escolà’, 

on més tard es muntaria la primera 

Cooperativa de Consum. 

Posteriorment, es va traslladar al 

carrer Saladà, part del darrera de la 

mateixa casa. 

Tenia molta afició per les arnes i feia 

mel per a vendre o per a regalar 

amb la seva germanastra, la 

Concepció amb la que vivia al carrer la Palla. Al cap dels anys va 

construir-se un petit habitatge damunt de la seva fusteria. 

El Modesto tenia molt bones mans i feia tot tipus de mobles. Per 

exemple, va construir els mobles de casa de la Dominica i el Fernando 

del Cafè Virginia quan es van casar i estava tan satisfet del resultat, que 

va netejar i endreçar el seu taller i va tenir-los exposats durant uns dies. 

Era un home solitari, al que li agradava molt jugar a escacs i guanyava 

molt sovint en els tornejos que es feien al Cafè. No es va casar mai  i la 

seva solitud va fer que es recolzés en la família del seu germà, els nets 

i netes del qual, encara recorden que el Modesto els hi guardava 

fustetes i anaven a jugar a la seva fusteria entre encenalls i serradures. 

Finalment, va tancar la fusteria cap a finals dels anys setanta i, en el lloc 

del seu taller, la seva neboda, la Josefina Escolà, hi va posar una botiga de queviures. 
 

 

quests és un breu resum dels Mestres 

Fusters i ebenistes que van coincidir fa uns 

quaranta anys a la nostra població. Una 

època en què la pagesia es guanyava bé la vida, els 

vilatans i les vilatanes es construïen cases i els 

fusters podien treballar bé, sense sortir del poble. 

Altres temps, altres maneres de treballar i de 

relacionar-se, en algun sentit, una situació millor que en l’actualitat que hem intentat reproduir, basant-nos 

en l’experiència i bona memòria dels que encara resten vius i dels familiars més directes i coneguts dels 

que, malauradament, ja no són entre nosaltres. 
  

 

Informació: Enriqueta Forcat, Josep Curcó, Tere Forcat i Masip, Lluís Ramos, Montserrat Esteve, Josefina Escolà, Antonieta Escolà, Pere Fuertes. 

Fotografies: Enriqueta i Tresa Forcat i Escolà, Josep Curcó, Montse i Tere Forcat i Masip, Lluís Ramos, Montserrat Esteve, Antonieta Escolà. 

 
 

 

 

Puntualització sobre l’article dels Reis Mags (Revista Pregoner 63 – Gener 2021) 

1-  Quan anomenen al sr. Josep Florensa, no era el ‘calçoner’, que també s'ho deia, sinó el Pepito de ‘Cal Aiguadé’. 
2-  Els cascos dels armats els va fer el Ramon Anglada a casa del bicicliste. 

A 

Modesto Escolà i Guàrdia, fuster ebenista  

Antiga casa Escolà al carrer Major,  

on el Modesto posà la primera fusteria.  

Publicitat de la fusteria del Modesto  

quan aquesta estava al carrer Major  
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Ajuntament Torres de Segre 

 

 

Febrer, el més curt i el més intens. El Sol ha començat a 

brillar, però sense mascarar. Els sembrats de secà 

verdegen amb ufana i els ametllers esclaten en flors 

blanques. És bonic sentir-se part d'aquest paisatge tan 

agraciat per la Natura. 

Les cigonyes comencen a aparellar-se i ens vigilen des 

de la seva posició elevada i mirada recelosa. Si plou, es 

queden quietes i deixen ploure i si neva, també. Han 

après l'art senzill de no fer res i deixar passar. Es van 

establir aquí al començament del nou mil·lenni i aquí, 

entre els arbres cremats del bosc de ribera, la proximitat 

de l'abocador de Montoliu i les aigües del Segre s'hi han 

trobat a gust. Avui constitueixen la colònia més gran de 

tota Catalunya. Una cosa semblant està passant amb 

els Milans reials, que fins fa poc no sabíem que eren els 

nostres veïns. 

Mentre tot això passa en el si de la Natura més 

pregona, nosaltres els humans seguim barallant-nos, ja 

no per un tros de pa, sinó per cobdícies vergonyoses: 

eleccions catalanes imposades des de Madrid, 

empresonament d’en Hasél, aldarulls al carrer i 

la  repressió com a resposta, sempre la repressió, 

guanyi qui guanyi.  

Hem celebrat el 40 aniversari d'un cop d'Estat que tots 

ja sabem com va anar i, en canvi, els dos partits 

majoritaris a Espanya s'aferren a voler tapar-ho tot. No 

hi podem fer massa cosa, és la misèria del poder.  

Febrer ja ha passat amb un carnaval i una cursa 

a Utxesa virtual. Comença la floració dels fruiters, quina 

meravella d'espectacle! 

Ja fa un any del nou ordre. Adaptar-se no vol dir pas 

millorar. La primavera ja està tocant a la porta i 

enguany la podrem gaudir amb una mica més de 

llibertat. Potser com les cigonyes, vols curts però diaris. 
 

Quim Estadella 
 


