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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 
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Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

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

7:55         
9:30 

7:15    19:00    
21:00 

7:15     7:45     
12:00 

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 
 
 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Finalitza un nou mes que ha mostrat l’avantsala del que 

poden oferir els pròxims dies. A nivell climàtic poques 

consideracions a fer, temperatures més o menys 

regulars amb valors positius en la totalitat de jornades i 

registres propis d’una primavera que sembla haver 

esclatat en tota la seva esplendor, tot i la inestabilitat 

dels darrers dies. El rosat de la floració ha donat peu a 

un llençol de color verd extens que ha transformat el 

nostre paisatge com a distintiu característic de 

l’arribada d’una nova temporada de fruita. Un fenomen 

que hem volgut donar-hi ressò fent participar el nostre 

veïnat que hi treballa a l’apartat de la veu i dedicant 

també la ‘notícia del mes’, més enfocada a la tasca 

prèvia efectuada per a poder tenir una campanya 

segura i més controlada pel que fa a l’expansió i els 

contagis per la Covid-19. Un virus que, un any després, 

encara sovinteja entre nosaltres i provoca dificultats i 

problemes de salut a la població d’arreu. Els índexs 

semblen indicar els efectes positius de la vacunació en 

el conjunt de la gent tot i que el procés d’administració 

dels vaccins encara és massa lent. Si som realistes i a les 

portes d’un nou estiu... encara ens tocarà tenir molta 

precaució i responsabilitat durant força temps. 

Però l’abril ha estat un mes positiu en molts aspectes al 

nostre poble. La vida ha tornat als carrers i places de la 

mà d’unes jornades culturals reinventades i molt ben 

acceptades pel públic. L’activitat esportiva també ha 

començat a reprendre el camí de les competicions, en 

aquest cas el futbol camp i sembla que l’horitzó ens 

dibuixi dosis d’optimisme per totes aquelles activitats 

que es preveuen en endavant. Això sí, tal com hem dit, 

sense abaixar la guàrdia i fent les coses bé. 

La revista d’aquest mes, dedica l’entrevista a una part 

dels matrimonis que celebren els 50 anys de casats i un 

‘Sabies que...’ dedicat a una part de les botigues 

antigues que ha tingut Torres. Un recull que s’anirà 

desglossant  en les edicions següents de la revista. 
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CULTURA 
Actes de Setmana Santa; Missa pels socis i sòcies difunts de la Llar Jubilats;  

Jornades Culturals 2021 i 2n Concurs Literari; Celebració Noces d’Or. 
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Apunt de donar a conèixer el programa complert de les activitats 2021; 

Noves activitats amb l’alumnat d’infantil de l’Escola;  
Les orquídies salvatges tornen a brollar a ‘La Fusteria’; Renovació logotip 

TDSNaTur amb imants de nevera; Naixement de dos poltres de cavalls. 

ESPORTS 

Èxit del Club de Tir Torres de Segre a la Copa Rfedeto; Tornen els partits 
oficials al camp de futbol municipal; Èlia Serra campiona en la 2ª fase de la 

Copa Catalana amb el seu equip de gimnàstica artística escolar. 

ACTUALITAT 
Evolució Covid-19 durant l’abril; Afectació Covid-19 al nostre municipi; 

Últim repartiment de material sanitari; 2ª Convocatòria ajuts Covid; 
Taula rodona ‘virtual’ Covid i migracions; La Junta de la Llar de Jubilats 

renova a 4 dels seus membres; Mostreigs i tractaments mosca negra; 
Cursos carretó elevador; Cursa d’orientació de la JAEC; St. Jordi per a 

infants a càrrec de l’AMPA; la Residència dona la benvinguda a la 
primavera; Violència de gènere, abril; Temps primaveral i inestabilitat.  

 

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES 

Edició especial treballadors i treballadores de la campanya de la fruita 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
El Baix Segre encara una altra campanya de la fruita condicionada per la Covid 

ACTUACIONS 
 

L’ENTREVISTA  -especial parelles Noces d’Or, 1ª part- 
 

SABIES QUE 
Les antigues botigues de Torres de Segre -1ª part- 

 

Text i fotografia de Quim Estadella 
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ACTES DE SETMANA SANTA 
 

Un cop es va poder celebrar la benedicció de palmes i palmons a la Plaça Catalunya el dia 28 de març, de la 

qual cosa ja vàrem informar en l’edició anterior del ‘Pregoner’, els actes litúrgics de Setmana Santa s’han dut 

a terme d’una manera més reduïda i delimitada alhora, a causa de les mesures sanitàries per la Covid-19. 
 

 

 El Dijous Sant (1 d’abril). Després de l’habitual 

celebració de la missa, s’ha traslladat el Santíssim 

Sagrament a l’altar lateral que les voluntàries de la 

parròquia havien arreglat per allotjar-lo. Allí, fins 

l’endemà després de la cerimònia, ha estat vetllat 

pels fidels del poble, en torns de dues persones i de 

trenta minuts cada torn. Durant aquest temps, 26 

persones voluntàries han passat una estona de 

recolliment mentre acompanyaven simbòlicament la 

figura de Crist en la seva Passió. 
 

 Durant la Missa del Divendres Sant (2 d’abril) s’ha 

procedit a la lectura de la Passió, al ‘despenjament’ 

del Crist clavat a la creu i la seva posterior adoració. 

Evidentment, sense cap mena de besada a la figura. 

A la nit, com a substitució de la processó nocturna 

que tanta tradició té al nostre poble, s’ha organitzat 

un acte simbòlic en el qual s’han llegit versos d’en 

Josep Carner (a càrrec de Pepita Ruestes), Francesc 

Pujols (1884), a través de Maria José Pagà, i de Rosa 

Espadaler (Raül Esteve).  

La vessant cantada ha anat a càrrec d’Anna Maria 

Prada (veu) i mossèn Joaquim Mesalles (a l’orgue)  

que han interpretat ‘En Piere’ de Faure, i en Joan 

Boqué que ha cantat ‘La saeta del Cristo de los 

gitanos’.  

De la part instrumental se n’ha encarregat Xavier 

Escolà (trompeta) i el seu fill, Eloi Escolà (trombó) 

que han interpretat ‘el so del silenci’ des de dalt del 

cor. L’acte, però, s’ha iniciat amb unes breus 

paraules de mossèn Hèctor i la processó per l’interior 

de l’església del Sant Crist a espatlles de Raül Esteve, 

Joan Boqué i Ramon Molins), mentre Pere Agustí 

Escolà ha marcat el pas amb el seu tambor. Tot 

plegat, s’ha acabat amb unes paraules de Josefina 

Escolà, encarregada d’organitzar durant molt temps 

les processons del Divendres Sant. En definitiva, un 

acte senzill i humil que ha ajudat a fer reviure als 

presents l’emoció del dia. 
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Del dijous al vespre fins al divendres a l'hora de la comunió, unes 26 

persones van ‘fer vetlla’ a l'altar del Santíssim 
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 Al capvespre del Dissabte 3 d’abril, s’ha encès i beneït el foc pasqual, a la part exterior de l’església, amb 

el que s’ha encès el Ciri Pasqual i les espelmes dels assistents, un fet que representa la resurrecció de 

Jesús. La litúrgia actual assenyala que el Ciri Pasqual s’encén durant totes les cerimònies del temps de 

Pasqua, des de la ‘Vigília Pasqual’ fins al ‘diumenge de Pentecosta’.  
 

 Per finalitzar la Setmana Santa, el dia 4 d’abril, s’ha celebrat la 

missa de la Pasqua de Resurrecció o de Pasqua Florida (com 

s’anomenava antigament). Mossèn Hèctor en acabar la litúrgia ha 

felicitat a tothom la bona nova de la Resurrecció al tercer dia 

després de la mort del Crist.  
 

Aquesta Setmana Santa, el nostre poble ha tingut el plaer de comptar 

amb la presència de mossèn Hèctor i de mossèn Jofred Antonio 

Rendon, que s’han compaginat els diferents actes litúrgics. Aquest 

darrer es quedarà com a titular a les parròquies a les quals mossèn 

Hèctor ha donat servei durant els anys en què ens ha acompanyat, ja 

que aquest mes de maig retorna al seu país d’origen, Colòmbia, 

justament el mateix que del seu successor. 

 

MISSA EN HONOR ALS SOCIS DIFUNTS DE LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ 
 

El passat diumenge 11 d’abril, l’església parroquial de Torres de Segre acollia una celebració força especial. 

Com ja és costum des de la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ es celebra, anualment, una missa en honor als 

socis i sòcies difunts/es durant l’any anterior.  

En un any tan difícil com el 2020, una dotzena de membres de la Llar van fer el traspàs. Per tal d’honorar a 

aquestes persones, s’ha convidat a les respectives famílies a la celebració litúrgica. 

Al principi de la cerimònia s’ha llegit la llista amb els noms i mossèn Jofred ha ofert l’acte en memòria seva.  

La Junta de la Llar de Jubilats també ha fet acte de presència per tal de fer palès el suport d’aquesta entitat 

tant a les famílies com als i les membres que, malauradament, ens han deixat. Cal recordar també que des 

de la Llar es penja un crespó negre cada cop que hi ha una defunció d’un associat o associada. 
 

Curiosament, el mateix dia i en els primers 

bancs de l’altra banda on hi havia la 

representació de l’actual Junta de la Llar, 

una colla de nens i nenes de Torres de Segre 

que han de fer la seva ‘Primera Comunió’ al 

mes de maig, acudien a escoltar la missa, 

una acció que hauran de repetir durant els 

pròxims diumenges. Aquesta és una de les 

propostes de les responsables de 

‘Catequesi’ que, entre altres activitats, 

tenen com a objectiu preparar i educar als 

infants per a rebre aquest sagrament. 

Si més no, ha estat una imatge inèdita, per 

diverses raons, un dels col·lectius de més edat del nostre poble coincidia amb un dels de menor edat, donant 

una imatge de relació entre generacions que moltes vegades es troba a faltar a la nostra societat.  
 

Serveixi també aquest reportatge per recordar als veïns i veïnes de la nostra vila que ens han deixat durant 

el darrer any. 

Mossèn Jofred Antonio és el nou capellà que 

substituirà a mossèn Héctor 

Mossèn Jofred fent la cerimònia en honor als socis i sòcies difunts.  

Una missa a la que també han assistit els nens i les nenes que han de fer la Comunió 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pentecosta
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ÈXIT D’UNES JORNADES CULTURALS VARIADES I MOLT INTERESSANTS 
 

 

L’edició d’enguany de les Jornades Culturals s’han hagut de 

posposar a l’abril, en concret entre el dia 10 i el 25 del mateix 

mes, a causa de la situació de pandèmia i les restriccions que 

no les feien possible pels volts del mes de febrer. Un canvi de 

dates que no ha estat cap impediment perquè des de la 

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

s’hagi pogut organitzar i desenvolupar un excel·lent programa 

compost per un seguit de propostes variades i d’ampli 

recorregut cultural que ha despertat gran interès i acceptació 

entre el veïnat assistent, sempre tenint en consideració les 

corresponents mesures sanitàries que requereix l’actual 

moment que estem vivint per fer front a la propagació de la 

Covid-19. 
 

Una proposta de jornades diferents de les que estem acostumats i que ha anat itinerant en diferents espais 

del poble, prioritzant l’escenografia a l’aire lliure sempre que les condicions meteorològiques ho han permès. 
 

 
 

 

 

 

EL GRUP ÀREA 41 ENCETA EL SEGUIT D’ACTUACIONS     -Plaça Catalunya, dissabte 10 d’abril- 
 

 

Un centenar llarg de persones han acudit a la Plaça 

Catalunya el dia 10 d’abril per tal d’escoltar al grup 

Àrea 41, que ha estat l’encarregat de donar el tret de 

sortida d’aquests dies de cultura al nostre municipi. 

Durant la vetllada, els components del grup, l’Anna 

Miarnau, natural de Torres de Segre, a la veu i el 

Gerard Barrachina a la guitarra, han interpretat 

majoritàriament versions d’altres formacions o 

cantants nacionals com ‘Jarabe de Palo’, ‘Els Manel’, 

‘Quimi Portet’ o ‘Nino Bravo’, entre altres.  

Una actuació que ha estat carregada d’una gran 

emoció i estima alhora que ha aconseguit fer gaudir de 

cada tema a un públic totalment entregat.  
 

Un dels moments especials de la nit ha estat quan s’ha 

interpretat una cançó dedicada a tota la gent que ha 

patit, pateix i, fins i tot, ens ha abandonat arran de la 

pandèmia de la Covid-19. Ha estat durant aquesta 

interpretació quan s’ha demanat al públic assistent 

que aixequessin els seus telèfons mòbils amb les 

llanternes obertes, una posada en escena en forma de 

llum com a mostra de suport i reconeixement a tots 

ells i elles. 

La força interpretativa del Gerard a la guitarra, contrasta amb la calidesa i la senzillesa de la veu de l’Anna. 

Una simbiosi que provoca una barreja peculiar i que fa que aquest duet hagi tingut molta acceptació en tots 

els seus acústics i interpretacions des del 2017, any en què es va fundar la formació, a la que desitgem una 

llarga vida en endavant i plena d’èxits. 

L’Anna i el Gerard han demostrat el seu talent musical  

sobre un escenari muntat per l’ocasió a la Plaça Catalunya 
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       ESCENIFICACIÓ DE L’OBRA DE TEATRE ‘L’HOSTAL DE LA GLÒRIA’    -Pavelló poliesportiu, diumenge 11 d’abril- 
 

 

El teatre ha estat l’autèntic protagonista en el segon dia 

de les ‘Jornades Culturals’. A causa de les males 

previsions meteorològiques que anunciaven pluja 

durant la tarda del diumenge 11 d’abril, s’ha adequat 

tant l’escenari com l’interior del pavelló poliesportiu 

per tal d’encabir la representació i mantenir, al mateix 

temps, totes les mesures sanitàries requerides. 

Després d’una breu presentació a càrrec del regidor 

d’Esports i Noves Tecnologies de l’Ajuntament, Joan 

Companys, la companyia l’Agropecuària ha escenificat 

l’obra ‘L’Hostal de la Glòria’, una peça del cèlebre autor 

català Josep Maria de Segarra. 

Una dotzena de personatges, interpretats per actors i 

actrius de diferents indrets de la província de Lleida, 

entre els quals hi havia la regidora de Cultura, Pepita 

Ruestes, ha fet gaudir a un públic totalment immers en 

la trama d’aquest conegut drama català.  

L’Agropecuària està dirigida pel director, escriptor i 

crític teatral Emili Baldellou. 

Després de dues hores d’escenificació distribuïdes en 

tres actes, la majoria del centenar de persones que han 

acudit a l’acte, han coincidit en fer una molt bona 

valoració de la peça representada. 

 

‘SERRATEJANT’, TRIBUT A JOAN MANUEL SERRAT       -Plaça Catalunya, dissabte 17 d’abril- 
 

Les cançons del noi del Poble Sec, en Manel Serrat, s’han 

deixat sentir al capvespre del dissabte 17 d’abril a la Plaça 

Catalunya. El trio D’Aprop, composat per l’Antoni Mor i 

l’Anna Mor, a les veus, i pel Sejo Calzada als teclats han 

interpretat les cançons més conegudes d’en Serrat en un 

espectacle anomenat ‘Serratejant’. 

Els dos membres masculins de la formació són veterans 

dels escenaris, l’Antoni va formar part dels grups musicals 

‘Los Yumas’, ‘los Balar’s’ i ‘l’Atlàntic’, entre altres. El Sejo, 

per la seva part, va ser un dels fundadors de ‘l’Orquestra 

Volcan’, ha tocat amb ‘la Slàlom’ i ha acompanyat als 

teclats a primeres figures de la cançó d’arreu del món. 
 

Durant més d’una hora, uns 75 minuts aproximadament, 

un centenar de persones han pogut gaudir de cançons 

recordades per a gran part dels assistents que els han dut 

a temps excels, tals com ‘Mediterráneo’, ‘teníem quinze 

anys’, ‘Lucía’ o ‘Hoy puede ser un gran día’..., entre altres 

interpretacions. 

El públic present ha pogut gaudir de l’essència del teatre en estat pur 

gràcies a la magnífica interpretació dels artistes 

Les cançons d’en Serrat han apropat la seva essència a la Plaça 
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       ESPECTACLE DE MÀGIA AMB EL MAG ‘XEMA’              -Plaça Catalunya, diumenge 18 d’abril- 
 

Més de 150 persones han ocupat novament la Plaça 

Catalunya el diumenge 18 d’abril, en la quarta proposta 

d’aquestes Jornades Culturals 2021. Un públic familiar, ha 

estat molt atent als diferents trucs de màgia que el ‘Mag 

Xema’, els hi proposava. Ha començat tot cridant a 

l’escenari a una representació del Pubillatge Infantil. 

D’aquesta manera, l’Eric Sotillos -Hereuet local- i la Lourdes 

Castany -actual Damissel·la-, han estat els escollits per 

l’artista per iniciar el seu repertori. Un espectacle consolidat 

després dels més de trenta-tres anys treballant dalt dels escenaris fent de mag i humorista alhora que ha fet 

marxar amb molt bones sensacions al públic present. El Xema havia assajat per a l’ocasió un parell de trucs 

nous i s’ha compromès a venir més endavant, quan la Covid-19 ho permeti, a fer un taller de màgia a Torres. 

 

JORNADA CULTURAL A L’ESCOLA       -Pati de l’Escola Carrassumada, dilluns 19 d’abril- 
 

Un centenar d’alumnes de l’Escola Carrassumada, 

concretament els nens i les nenes de primària dels 

cursos que comprenen des de primer fins a sisè, han 

gaudit durant el matí del dilluns 19 d’abril de 

l’espectacle ‘Il·lia’ de Miscel·lània Teatre, al pati de 

l’escola. Una obra de teatre familiar que explica la 

història d’una noia migrant que fuig de casa seva a 

causa de la contaminació i la falta de salut. És un 

espectacle de creació, delicat i poètic, amb un gran 

efecte visual i en el que hi ha titelles, moviment, dansa, 

música i algun efecte especial. Amb un missatge social potent, l’obra teatral ha aconseguit donar als infants 

eines per a reflexionar i donar valor per cuidar la natura, ja que les nostres accions tenen repercussions.  

Aquest espectacle de les Jornades Culturals és també una de les propostes del Pla Educatiu d’Entorn. 

 

 LA XARANGA BSUMETA     -Pavelló poliesportiu, dissabte 24 d’abril- 
 

El capvespre del dissabte 24 d’abril ha portat ritme 

de xaranga a les Jornades Culturals a càrrec de la 

‘Xaranga Bsumeta’, una agrupació musical de Lleida 

especialitzada a fer música de carrer, formada per 

una plantilla de 15 músics de vent i percussió, 

d’entre ells el músic torressenc Eloi Escolà. Aquesta 

banda va néixer a finals del 2018 i, abans de la 

pandèmia, solia fer rues i passa carrers. Per tal de 

fer front a l’actual situació s’ha reinventat i presenta 

un espectacle estàtic i adaptat al seu repertori. Després d’unes breus paraules de benvinguda de l’alcalde, 

Joan Carles Miró, més d’un centenar de persones han pogut gaudir d’una gran varietat de versions originals 

de les cançons més conegudes dels últims anys, temes actuals, temes històrics dels 80 i 90, cançons populars, 

pasdobles i ritmes llatins. Tot això, amb una espectacular posada en escena i una interrelació constant amb 

el públic que ha resultat ser un èxit. L’espectacle s’ha fet al pavelló degut a l’amenaça de pluja a l’exterior. 

Membres del Pubillatge Infantil a l’escenari amb el ‘Mag Xema’ 

L’alumnat ha gaudit d’una funció teatral plena de missatges i valors  

Els músics de la Xaranga Bsumeta després d’oferir el seu concert  
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2n CONCURS LITERARI DE TORRES DE SEGRE 
 

En aquest segon Concurs Literari de Torres de Segre s’han presentat un total 

de 28 relats -19 de la categoria infantil i 9 de l’adulta-. De tots ells, 4 s’han 

hagut d’excloure del concurs per no complir algun dels requisits que es 

demanaven per tal de participar-hi. Tot i això, l’organització ha cregut 

convenient incloure’ls tots al llibre recopilatori del Concurs. El relats 

guanyadors en les dues categories s’han donat a conèixer durant la Diada de 

Sant Jordi (23 d’abril) en un acte emmarcat dins de les Jornades Culturals: 
 

 Categoria Adulta: ‘Pessebre carregat’, de Clara Serés i Escolà 
 

 Categoria Infantil: ‘La rateta confinada’, de la Paula Palau i Puigvecino 

         ‘El misteri del pantà’, d’en Jordi Cases i Bota 

         ‘Un Confinament a Torres de Segre’, de la Clàudia Companys i Puigvecino 
 

A més de donar el Premi a guanyadors i guanyadores -unes entrades a diversos actes culturals-, s’ha destacat 

la labor dels membres del jurat: l’Alícia Roca -Directora de l’Escola Carrassumada-, la Josefina Cases -

bibliotecària municipal-, el Joan Aldavert -editor-, la Pepita Ruestes -regidora de Cultura-, i també del 

fotògraf local, Quim Estadella, que ha cedit les seves fotografies per il·lustrar el llibre. Les distincions han 

estat lliurades pels membres de l’Equip de Govern. 

El Pubillatge Adult i Infantil s’han encarregat d’obsequiar amb llibres i roses a tots i totes els i les participants, 

valorant d’aquesta forma els treballs rebuts i esperonant-los a que es tornin a presentar en la propera edició. 

L’acte l’ha finalitzat Josep Marsellés, que ha recitat el poema ‘l’Escut de Catalunya’, la Llegenda del Comte 

Guifré el Pilós, deixant palesa la seva bona memòria així com l’estimació per la cultura i el sentiment català. 

 

TITELLES PER A CLOURE LES JORNADES CULTURALS   -Pavelló poliesportiu, diumenge 25 d’abril- 
 

Un conte de Sant Jordi ben diferent al que s’explica normalment 

ha estat l’aposta teatral del grup Nopatiskos, per tal de cloure les 

Jornades Culturals el diumenge 25 d’abril al migdia. Amb una 

escenografia desmuntable i creada pels mateixos artistes, els 

diferents personatges anaven passant i han arrencat els somriures 

tant dels adults com dels infants, d’un nombrós públic present. 

Aquesta versió de la llegenda de Sant Jordi passa al poble de 

Montblanc i els protagonistes són el poble, un drac i un rei 

presumit. Una història sense princeses, ni cavallers però amb el típic final feliç de la mort d’un drac golafre. 

Un dels actors de durant la representació. 

Les guanyadores i el guanyador de la segona edició del Premi Literari en categoria adulta i infantil En Josep Marsellés recitant el poema   
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Aquesta companyia teatral, que té la seu a Juneda, 

disposa de diverses propostes teatrals i els actors 

titellaires, en Toni Vilches i el Ferran López compten 

amb una llarga trajectòria de més de 25 anys. 

Aquest espectacle, programat per fer-lo a l’esplanada del 

costat de ‘La Fusteria’ d’Utxesa, s’ha traslladat al pavelló 

a causa de la pluja, i ha estat el que ha tancat el cicle 

d’unes Jornades Culturals marcades per les mesures 

sanitàries i per l’èxit de participació en tots els actes.  

 

CELEBRACIÓ DE LA 25a EDICIÓ DE LES ‘NOCES D’OR’ A L’ERMITA  
 

Un total de nou parelles de Torres de Segre han estat les 

que han pogut celebrar les seves Noces d’Or a l’Ermita de 

Carrassumada, el dissabte 24 d’abril. Després de la 

impossibilitat de no poder celebrar aquesta festa l’any 

passat per culpa de l’aparició de la pandèmia, en l’edició 

vint-i-cinquena d’enguany s’han convidat a participar-hi a 

les parelles de Torres casades entre l’any 1970 i 1971.  

Així doncs, d’un total de 17 parelles que feien els 50 o 51 

anys de casats, residents al nostre poble i que els dos 

conjugues són vius, només han pogut acudir a l’ermita un 

total de nou. La resta, han excusat la seva presència per 

motius de salut. 

L’acte, celebrat a l’aire lliure a l’esplanada de davant de 

l’ermita, ha comptat amb l’assistència d’unes seixanta 

persones i s’ha  desenvolupat en una cerimònia oferta per 

mossèn Hèctor en la que de forma simbòlica les parelles 

renovaren el seu jurament mitjançant l’entrega d’un 

pergamí per part dels Amics de la Mare de Déu de 

Carrassumada. Un detall simbòlic rebut de mans del seu 

president, el Raül Esteve, i una rosa que ha lliurat l’alcalde, 

en Joan Carles Miró, de per part de tot el Consistori. 

Per finalitzar, no podien faltar les fotografies de grup i 

individuals, per immortalitzar aquest moment tan emotiu i 

entranyable pels protagonistes i familiars acompanyants. 

En aquesta celebració, és costum convidar-hi també les 

parelles que compleixen els 50 anys de casats d’altres 

pobles de la comarca, però aquest any, per motius evidents 

i per tal de garantir al màxim les distàncies i l’aforament 

disponible, s’ha cregut convenient fer-ho només amb les 

parelles del nostre municipi, esperant reprendre-la en tota 

la seva normalitat l’any vinent. 

En l’apartat de l’Entrevista del present butlletí, es recull el testimoni de les parelles que celebren enguany 

els 50 anys de casats. A causa del gran nombre de matrimonis que coincideixen aquest any, les entrevistes 

es publicaran repartides en dues publicacions, la del mes d’abril i de maig. 

La cerimònia ha anat a càrrec de Mossèn Héctor. Ha comptat amb 

la presència d’un grup reduït de familiars directes de les parelles 

L’entrega simbòlica d’una rosa i del pergamí, a càrrec de l’alcalde i 

el president dels Amics de Carrassumada, ha estat l’acte de cloenda  

Fotografia conjunta dels nou matrimonis que han pogut participar 

El pavelló s’ha omplert de famílies que han gaudit d’una bona estona 
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ÚLTIMS DETALLS PER A DONAR A CONÈIXER EL PROGRAMA COMPLET D’ACTIVITATS 2021  
 

Des de la Regidoria de Medi Ambient i Promoció 

Turística, aquests dies s’estan acabant de perfilar els 

darrers serrells per tal de donar a conèixer el 

programa d’activitats que es duran a terme des de 

‘La Fusteria’ a Utxesa. 

A falta de concretar i definir alguna de les dates, el 

que ja es pot avançar és que hi haurà una altra vegada 

un Taller de Ioga i un altre de Meditació gràcies a la 

col·laboradora amb Carolina Herrera, una monitora 

voluntària que ens guiarà en la relaxació i la serenitat 

del cos, en aquest cas vora l'embassament que ja és 

de per si un enclavament perfecte per a l’ocasió.  

A més a més d’aquestes dues propostes saludables, 

també es durà a terme de nou l’activitat per a poder observar i gaudir de la ‘Pluja de Perseids’, en aquest 

cas, amb un sopar Astronòmic. Aprofitant el bon cel que tenim a Carrassumada, també s’ha programat una 

altra activitat astronòmica que durà el títol de ‘Misteris de l'Univers’. 
 

Aquest és un breu avançament del programa que es mostrarà en els pròxims dies i que inclou d’altres 

propostes variades així com activitats més enfocades als més petits de casa amb la premissa d’utilitzar, 

sempre que sigui possible, material reciclable per dur-les a terme. 

 
 

NOVES ACTIVITATS AMB L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL DE L’ESCOLA CARRASSUMADA 
  

Aquest passat dijous dia 15 d’abril, l’Adrià i la Daniela, els dos tècnics de Medi 

Ambient i Turisme de l’Ajuntament, han dut a terme una nova activitat amb els 

escolars del nostre centre educatiu.  

En aquest cas, ha estat amb el grup de nens i nenes de P3, per a celebrar el ‘Dia 

de la Terra’ que ha estat el dia 22 del mateix mes. S'han desplaçat plegats a la zona 

del camí verd i l’Aiguabarreig del Segre, on hi han realitzat una sèrie d'activitats 

mediambientals.  

Un aprenentatge 

més significatiu i 

vivencial seguint tot 

el que han anat 

aprenent al llarg del curs i focalitzat amb el 

lema ‘Aprèn la Natura amb tots els teus 

sentits’. Els nostres tècnics han fet realitzar als 

infants diferents proves amb l'oïda, el tacte, 

l'olfacte i la vista, aprofitant la proximitat del 

magnífic medi del qual disposem junt amb el 

riu Segre, amb els cavalls de la Camarga i els 

nius de cigonya, entre altres. 
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Els nens i nenes de P3 observen admirats el grup de cavalls del camí verd 

Imatge d’arxiu del taller de Ioga fet dins el programa anterior que va tenir 

un gran èxit de participació, en un entorn immillorable  
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LES ORQUÍDIES SALVATGES TORNEN A BROLLAR DAVANT ‘LA FUSTERIA’ 
 

Tal com vam exposar l’any passat en aquestes dates, prop de ‘La Fusteria’ hi neix 

des de fa un parell d’anys,  

una planta meravellosa però a la vegada molt fràgil i amb una durada molt 

reduïda. Es tracta de l'orquídia salvatge, que té un espai reservat i marcat davant 

mateix de l'Oficina d’Informació d’Utxesa, dins la zona de pícnic, i que ha 

esdevingut un racó exclusiu per aquestes plantes que necessiten o llum directa o 

una mica d'ombra per al seu correcte creixement. 

El principal hàndicap d’aquesta planta és que la floració dels seus preciosos pètals 

no duren més de dues setmanes i després sembla que es mori una altra vegada i 

així successivament en els anys. 

Si les voleu observar de primera mà, saber-ne la ubicació pel pròxim any o 

conèixer-les més en profunditat us podeu desplaçar a Utxesa i preguntar als 

tècnics de TDSNaTur que trobareu al Punt d'Informació. 

 

RENOVACIÓ DEL LOGOTIP DE TDSNATUR I CREACIÓ D’IMANS AMB MATERIAL RECICLAT 
 

La marca TDSNaTur, vinculada a la identificació i promoció de Torres de Segre i el 

seu entorn natural des de l’Aiguabarreig del Segre fins a la Reserva Natural 

d’Utxesa, ha transformat la seva imatge presentant un nou logotip que segueix 

tenint a l’Utxi com a protagonista principal. 

Aprofitant aquesta renovació de la marca, en els pròxims dies es preveu que es vagi 

incorporant en diferents elements de comunicació i de marxandatge per donar-lo 

a conèixer a la gent. En aquest sentit, 

els tècnics de ‘La Fusteria’ han decidit 

incorporar aquest logotip en els imants 

de nevera fabricats amb fusta reciclada. 

Aprofitant retalls de cilíndrics disponibles, s’han dissenyat tres 

mides d'imants: gran, mitjà i petit, a 3, 2 i 1 €, respectivament. 

Els diners que es vagin recollint de la venda d’aquests productes 

aniran destinats exclusivament al manteniment i la cura dels 

espais naturals del nostre municipi. 

 

NAIXEMENT DE DOS POLTRES DE CAVALLS DE LA CAMARGA AL CAMÍ VERD 
 

Com bé sabeu, els cavalls de la Camarga són molt 

importants per a la gestió que es fa de l'Aiguabarreig Segre-

Cinca (camí verd de Torres de Segre) i per això l'Ajuntament 

vetlla perquè no els falti de res. Malauradament, l’espai 

comença a saturar-se a causa de la presència de més cavalls 

dels que haurien d’estar allí.  

Fa uns dies han nascut dos nous poltres que estaran sis 

mesos amb nosaltres fins al ‘deslletament’ i, posteriorment, 

aniran a l'Institut Mollerussa on se’ls criarà i se'ls cuidarà 

adequadament sempre amb la supervisió d’un veterinari i 

amb la garantia que no es faltarà de res.   

Exemplar d’Oncidium maculatum  

Nou logotip de TDSNaTur  

Imants de nevera amb el logotip pirogravat  
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ÈXIT ABSOLUT DELS TIRADORS DEL CLUB DE TIR TORRES DE SEGRE A LA COPA RFEDETO  
 

El diumenge 11 d’abril s’ha celebrat una tirada de competició, 

de manera simultània a quatre clubs de tir d’Espanya 

condicionada per l’actual pandèmia, d’entre ells al Club de Tir 

de Torres de Segre. Aquesta tirada a 200 metres, que forma part 

de la denominada Copa Rfedeto FClass 2021 de la Real 

Federación Espanyola de Tiro Olímpico, ha mostrat de nou l’alt 

nivell dels participants del nostre club local amb uns resultants 

espectaculars ja que els vuit primers llocs -sumant les 

puntuacions dels quatre clubs que han tirat al mateix dia- han 

estat per tiradors socis del Club de Tir de Torres. A més, entre 

els dotze primers classificats, tan sols un ha estat d’un altre club, 

la resta eren de l’entitat torressenca. 

Per últim, remarcar també el rècord obtingut pel primer 

classificat absolut, en Raül Charles amb 300 punts de 300 

possibles i un total de 58 V-Bulls -impactes al centre de la diana- 

de 60 possibles, un registre gairebé perfecte. 

 

ELS PARTITS DE FUTBOL TORNEN AL MUNICIPAL MESOS DESPRÉS D’INACTIVITAT PER LA COVID 
 

El món de l’esport va ser un dels sectors que també va rebre les conseqüències negatives de l’arribada d’una 

inesperada i sorprenent pandèmia a la nostra societat. Des de mitjans de març de l’any 2020 en endavant i 

fins fa ben poc, les sessions d’entrenament de qualsevol disciplina esportiva això com els partits de les 

diferents categories i competicions es van aturar per mirar de frenar el contagi del coronavirus tot reduint la 

interacció social i la mobilitat. No ha estat fins a finals de febrer del 2021, gairebé un any després que s’han 

pogut restablir algunes activitats esportives això sí prenent les mesures dictaminades i amb limitacions 

severes. A casa nostra, algunes propostes esportives que es fan al pavelló poliesportiu, han tornat a engegar 

motors tot i que amb un cert recel al principi dels usuaris i usuàries que ha anat desapareixent a mesura que 

han anat passant els dies. No obstant, encara ens queda per poder gaudir de les activitats com fèiem mesos 

enrere abans que tot canviés, caldrà tenir paciència i sobretot esperança que la situació millori del tot. 
 

Pel que fa al futbol local, les coses han estat una mica més fàcils atenent que es practica a 

l’aire lliure i, a priori, la possibilitat de contagi per la Covid-19 és inferior envers les 

activitats que es duen a terme en espais tancats. Des de fa uns mesos, l’equip amateur del 

Club Esportiu de Futbol de Torres de Segre, va començar els entrenaments per a preparar-

se de cara a la possibilitat de reprendre el campionat de lliga que s’havia aturat. Una 

represa de la competició que ha aixecat polseguera entre els Clubs de diferents categories que estaven en 

contra davant la situació social en la qual encara estem. Després d’ajornar partits de mutu acord amb els 

rivals, durant el mes d’abril s’han hagut de disputar els següents encontres davant la voluntat de la Federació 

Catalana de Futbol de continuar jugant seguint les normes de seguretat corresponents amb l’única premissa 

de disputar tan sols els encontres corresponents a una volta per qüestions evidents de calendari. D’aquesta 

manera, aquest passat mes, el Torres de Segre ha disputat dos encontres, un d’ells estrenant nova gespa al 

municipal i l’altre a domicili, amb un balanç positiu d’un empat a 3 gols a casa davant l’Olímpic Artesa de 

Segre i d’una victòria a fora per 1 a 2 al camp del Ribera d’Ondara. 
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Els tres primers classificats de la prova que s’ha celebrat al 

camp de Torres de Segre. En primer lloc, el campió Raül 

Charles, seguit de l’Antonio Hernández i d’en Jordi Ribes. 

Acompanyats de l’àrbitre de la prova, en Baltasar Mir. 
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Durant els mesos de maig i juny, l’equip arlequinat jugarà la resta de partits que li manquen per tancar la 

primera volta finalitzant el 13 de juny un campionat que, sens dubte, estarà marcat pels efectes de la 

pandèmia i els seus estralls també en el món de l’esport. 

 

Però l’equip de futbol de Torres no ha estat l’únic que ha estrenat el nou verd del camp municipal. Gràcies a 

la millora efectuada a les instal·lacions, els equips base de l’Escola de Futbol Baix Segrià també han sol·licitat 

poder venir a disputar encontres dels seus campionats respectius en les diferents categories. El primer d’ells 

ha estat l’equip Cadet del Baix Segrià, el passat dijous 22 d’abril. Corresponent al sisè partit de lliga de la 

categoria Cadet Segona divisió Grup 10, amb un ambient ideal per gaudir d’un partit de futbol entre setmana, 

el conjunt blau ha disputat un partit molt seriós i 

treballat que, finalment, no han pogut guanyar 

davant un equip rival, l’Escola de Pinyana, que ha 

estat superior en efectivitat de cara a porteria sense 

donar opcions de remuntada als nois del Baix Segrià, 

tot i el bon partit. 

Com marca el protocol del Procicat i la Federació 

catalana de futbol, abans de l’encontre, s’han 

executat les habituals tasques de control d’accés al 

camp de futbol a tota la gent que ha entrat. 

 

LA TORRESSENCA ÈLIA SERRA, CAMPIONA EN LA 2a FASE DE LA COPA AMB EL SEU EQUIP  
 

Les gimnastes en Edat Escolar s’estrenen en 

competició. Després de més d’un any d’inactivitat 

competitiva, el darrer cap de setmana d’abril, han 

pogut tornar a la competició de manera 

presencial. Ha estat a Terrassa on les esportistes 

d’aquesta categoria han pogut reviure de nou la 

il·lusió i l’emoció de competir en la segona fase de 

la Copa Catalana de gimnàstica artística escolar. 

Una de les gimnastes participants ha estat l’Èlia 

Serra, veïna de Torres de Segre, que juntament 

amb les seves companyes d’equip, el C4G del Club 

Gimnàstic Lleida, han aconseguit la primera posició en la modalitat de grup.  
 

Des d’aquest espai celebrem el retorn de l’esport també en edat escolar per la seva importància i, alhora, 

felicitem les components de l’equip campió: la Laia Plaza, l’Elsa Hernando, l’Anna Magallón i l’Èlia Serra. 

Primer partit oficial de l’any 2021 al nou terreny de joc del municipal de Torres de Segre. L’equip local ha empatat a 3 gols davant l’Artesa de Segre 

re 

El Cadet del Baix Segrià ha estat el primer dels equips de l’Escola 

 en estrenar-se en partit oficial sobre el renovat terreny de joc  

 

L’Èlia Serra campiona amb l’equip C4G del Club Gimnàstic Lleida, a Terrassa 
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL MES D’ABRIL 
 

L’abril ha començat amb la preocupació general d’una tendència a l’alça de contagis i del seu possible 

augment després de la mobilitat derivada de les vacances de Setmana Santa que auguren una nova onada 

del virus impulsada per la soca britànica.  

La campanya de la fruita està a tocar i les administracions i pagesos intenten resoldre de la millor manera i 

l’experiència de l’estiu passat, l’arribada dels temporers amb les mesures i la vacunació per davant de tot.  

El Departament de Salut realitza a Lleida un cribratge massiu a la població davant l’augment de casos de 

Covid-19 registrats a la ciutat els últims dies. L’11,8% de les proves realitzades resulten ser positives i 

segueixen pujant els ingressats als hospitals. Per contra, un de cada dos municipis lleidatans presenten un 

risc zero en no tenir cap contagi actiu. 

S’anuncia que els treballadors essencials més grans de 65 anys rebran el vaccí d’Òxford. Un de cada quatre 

lleidatans de 60 a 65 anys han rebut la primera dosi. 

La celebració de la mona arreu pren protagonisme a l’aire lliure, l’ús de mascaretes i poques aglomeracions 

de gent a la Plana. Una situació ben diferent s’ha produït a les zones de costa i la muntanya on les empreses 

de turisme actiu del Pirineu, per exemple, han tancat la Setmana Santa amb un 80% de l’ocupació total. 

Prop de 30.000 lleidatans ja han completat la pauta de vacunació amb la segona dosi. Sanitat creu que 

arribarà al 70% de la població a l’estiu. 

El dijous 8 d’abril es fa un pas enrere i el Procicat decreta el confinament comarcal, almenys fins al 19 d’abril, 

a causa de l’increment de les hospitalitzacions a tot el territori català. A nivell de l’Estat, l’augment de casos 

també és prou evident. 

El Ministeri de Sanitat atura l’ús de la vacuna d’AstraZeneca en persones menors de 60 anys després que 

l’Agència del Medicament trobi un ‘possible vincle’ del vaccí amb els casos de trombosis. Es redueix la seva 

administració al tram d’edat d’entre 60 i 69. 

Les residències de la demarcació porten un mes sense registrar cap mort per Covid-19. La meitat dels 

ingressats a Lleida durant aquesta cinquena onada tenen ‘pronòstic greu’. Alcarràs acull el primer dia de 

vacunacions al Baix Segrià abans de l’inici de la campanya fructícola el mateix dia que la demarcació supera 

els 40.000 contagis des de l’inici de la pandèmia. 

Les dades que es faciliten a mig mes d’abril segueixen mostrant una tendència a l’alça pel que fa al risc de 

rebrot tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. A Andorra, s’arriba als 12.771 infectats i els morts s’eleven 

a 123. No obstant, Galícia endarrereix el toc de queda i l’hora dels restaurants a les onze de la nit. Al món, el 

coronavirus segueix fent estralls, especialment a Brasil amb l’aparició d’una nova soca. 

Espanya destinarà les primeres unidosi de Janssen a immunitzar el grup d’edat entre 70 i 79 anys, mentre 

Sanitat encara no ha decidit l’alternativa per als menors de 60 anys que van rebre la vacuna d’AstraZeneca 

en primera dosi. 

La demarcació de Lleida té 1.895 alumnes confinats, 300 més que el dia anterior. Educació preveu tornar a 

les classes presencials a batxillerat i FP, quan millorin les UCI. 

Uns dies després, les noves dades obtingudes confirmem que baixen els crítics i ingressats a Catalunya, però 

empitjoren de nou els indicadors. 

La meitat de la població de Lleida de 60 a 65 anys i el 23% de la població de la Plana de Lleida ja ha rebut una 

dosi de la vacuna i un 8% dels lleidatans ja porten les dues. 

S’allarguen les restriccions uns dies més i es manté el confinament comarcal que es pot saltar si et 

desplaces només a Andorra, un fet que provoca retencions a la frontera. 
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Espanya administrarà la segona dosi de Pfizer a vacunats amb AstraZeneca en un assaig clínic en el qual 

participaran fins a 600 voluntaris. Es reactiva la distribució del vaccí de Janssen després de l’aval de l’EMA. 

A una setmana d’acabar el mes, augmenten els 

pacients Covid-19 crítics a les UCI de tota 

Catalunya, el mateix dia que s’anuncia que es faran 

tests massius al maig a les empreses agràries del 

Baix Segre durant la campanya de la fruita. 

La Diada de Sant Jordi, marca un punt d’inflexió i 

optimisme arreu del territori amb participació de 

la gent però extremant les mesures. 

L’Arnau de Vilanova alerta que afronta el 

desconfinament del dilluns 26 d’abril amb el triple 

de pacients a les UCI que l’últim cop, quan es 

compleix mig any del toc de queda. 

El dilluns 26 comença la desescalada i es permet la mobilitat per tot el territori català. L’alt índex de contagis 

podria ‘frenar’ l’alleugeriment de les restriccions a Lleida que presenta 101 grups escolars confinats a casa i 

lidera el risc de rebrot a Catalunya. Espanya prepara la vacunació massiva davant l’arribada de més dosis. 
  

Arreu del món, l’abril finalitza amb dades contundents 

que demostren que el virus segueix actuant 

desmesuradament. En els darrers dies, una nova variant 

de la Covid-19 està assetjant l’Índia que ha registrat el 

rècord de contagis diaris i la converteix en nou focus de 

l’epidèmia. Brussel·les, Londres i Washington hi envien 

ajuda urgent, davant la manca de respiradors i d’oxigen.  

Al planeta ja s’han registrat més de 151 milions de casos 

acumulats i es superen els 3 milions de defuncions. Els 

Estats Units continuen encapçalant la llista amb 32.400.700 casos positius i també en nombre de morts amb 

gairebé 576.000. El segueix l’Índia, amb 19.200.000 contagis i el Brasil, amb 14.700.000, tot i que aquest 

darrer és el segon pel que fa a nombre de morts amb un total de 403.973. França, Turquia i Rússia, a molta 

distància dels tres primers, ocupen els següents llocs amb 5’62, 4’82 i 4’75 milions de casos, respectivament. 
 

 

 

Dades actualitzades a 30 d’abril de 2021 sobre els efectes de la Covid-19 
 

 

  
Fonts: Departament de Salut i 

Ministerio de Sanidad Contagis Morts Immunitzats 

TORRES DE 
SEGRE 

218 - - 

LLEIDA 43.722 780 11,7% 

CATALUNYA 651.313 21.874 10,9% 

ESPANYA 3.524.077 78.216 9,9% 

MÓN 151.590.000 3.184.000 3,5% 

Evolució de la Covid-19 a la província de Lleida 

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

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

domicilis. 
 

L’Índia es troba immersa en una autèntica tragèdia a causa de la nova 

variant del virus que accelera el nombre de contagis i de morts 
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AFECTACIÓ DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE I PRINCIPALS ACTUACIONS 
 

L’abril ens ha deixat un repunt pel que fa als contagis de la Covid-19. Existia una certa alarma després de les 

vacances de Setmana Santa, però sortosament ha estat menys cosa del que s’esperava. La quarta onada ha 

estat menor, res a veure amb les anteriors. A Torres de Segre la incidència entre els veïns i les veïnes s’ha 

mantingut en la mateixa línia que el context lleidatà i català. A casa nostra s’han registrat casos de Covid-19 

entre la població, però no s’han registrat brots de gran magnitud. Pel que fa a número i taxa de proves 

positives, un mes més la nostra vila es troba a la part mitja-baixa de la llista de municipis de tota la Regió 

Sanitària de Lleida, lluny d’altres municipis que sí que han registrat brots importants. Ara la campanya de 

vacunació segueix centrant-se en els grups de major edat, i després de prioritzar col·lectius essencials i la 

gent més gran, ja s’estan administrant dosis a persones d’entre 70 i 79 anys. Aquest mes de maig, l’edat 

anirà baixant i Salut continuarà avisant a les persones que els toqui perquè puguin demanar cita prèvia i 

acudeixin al Centre d’Atenció Primària corresponent. 

Torres de Segre iniciava l’abril 

amb 205 casos positius 

confirmats -i acumulats des de 

l’inici del recompte el març del 

2020- i l’hem finalitzat amb 218, 

per tant són 13 les persones 

contagiades durant aquestes 

últimes setmanes. La xifra és 

lleugerament major que la dels 

tres últims quatre mesos: 

desembre (12), gener (12), 

febrer (7) i març (9). No obstant, 

no són valors alarmants, ja que 

la gran majoria de contagis són 

lleus i afortunadament, un mes 

més, no hem de lamentar cap 

víctima mortal. 
 

Segons el registre del Departament de Salut, la taxa local 

estandarditzada (positius per cada 10.000 habitants) ha pujat 

uns 70 punts -per sobre dels 50 del març- fins arribar als 1.020. 

La xifra de Torres de Segre segueix sent una mica superior que 

el valor de la comarca del Segrià (1.016) però una altra vegada, 

per sota de municipis veïns com Aitona (1.431), Alcarràs 

(1.355), Sudanell (1.298), Soses (1.149) i Sunyer (1.117). 
 

Les activitats públiques que s’han pogut fer aquest mes ja han 

estat algunes més, i els veïns i les veïnes han tingut 

l’oportunitat de participar en els actes religiosos de la 

Setmana Santa, en les Jornades Culturals a l’aire lliure -

inclosos els actes de la Diada de Sant Jordi i l’entrega de 

premis del 2n Concurs de Literatura de la vila. Totes aquestes propostes han estat igualment condicionades 

per les restriccions sanitàries establertes i s’han realitzat tenint en compte les mesures adequades. Un mes 

més, sembla es consolida la recuperació de la programació d’activitats locals, i això, beneficia a tothom. 

EVOLUCIÓ COVID-19 A TORRES DE SEGRE 
- casos positius confirmats acumulats - 

(des d'abril de 2020 al març del 2021) 
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ÚLTIM REPARTIMENT GRATUÏT DE MASCARETES I GELS HIDROALCOHÒLICS 
 

Punt final als repartiments de lots de prevenció per evitar el 

contagi de la Covid-19 entre la població.  

El dimarts 27, en horari de matí i de tarda, s’ha fet l'última entrega 

mensual de material sanitari als veïns i les veïnes de Torres de 

Segre: 1.320 mascaretes quirúrgiques -adultes i infantils- i 

centenars de gels hidroalcohòlics. 

Durant un any sencer els lots de prevenció han arribat 

gratuïtament a les famílies de la vila per millorar la seva protecció 

davant de possibles situacions de risc. L’acció començava a finals 

de març del 2020, just després de l’esclat de pandèmia a casa 

nostra. Al principi de tot, l’Ajuntament va impulsar i coordinar la 

donació de mascaretes de roba casolanes, confeccionades per un 

grup de voluntàries del poble, i es van fer arribar tant a les cases del poble com a diferents col·lectius i centres 

sanitaris, entre altres. Amb l’arribada del desconfinament, el 21 de maig la gent va acudir per primera vegada 

directament als baixos de l’Ajuntament a recollir mascaretes quirúrgiques i gels hidroalcohòlics. Així doncs, 

aquesta iniciativa, s’ha allargat durant un any amb l’única voluntat de conscienciar i protegir a les famílies del 

poble davant del coronavirus. Ara que la vacunació ajuda a millorar el control de la pandèmia i la gent té més 

facilitat per accedir a material de protecció, l’Ajuntament ha decidit finalitzar el repartiment. Només queda 

agrair la bona resposta de la gent en el temps que han durat els repartiments i, sobretot, el bon ús que s’ha 

fet del material entregat.  

 

OBERTA LA 2ª CONVOCATÒRIA PEL AJUTS COVID-19  
 

Del 23 d’abril al 6 de maig inclosos, s’ha obert la segona convocatòria per acollir-se 

als ajuts Covid-19 adreçats al comerç, restauració, serveis i venda no sedentària.  

La subvenció és de màxim 2.999€ per cada persona o empresa beneficiària que al 

juliol de 2020 van disminuir la seva facturació en un 25% respecte el juliol de l’any 

anterior com a conseqüència del confinament més sever derivat de la crisi sanitària. 

Un nou recolzament a un dels sectors més castigats per aquesta pandèmia. 

 

TAULA RODONA ‘VIRTUAL’ SOBRE COVID I MIGRACIONS 
 

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Cooperació 

al Desenvolupament, ha organitzat el dia 13 d’abril i a través de la 

plataforma ‘zoom’, una taula rodona virtual sota el títol ‘Covid-19 i 

migracions: impacte, lliçons apreses i propostes’ per debatre sobre 

l'impacte de la Covid-19 en les migracions, les lliçons apreses de cara a 

futures emergències i les recomanacions sobre com enfortir una 

cooperació al desenvolupament més centrada en els drets de les persones migrants. 

Es preveu que la crisi actual tindrà un impacte humanitari i socioeconòmic de gran abast i a llarg termini i, 

per tant, caldrà repensar i reformular les normes i les polítiques per a una recuperació social i econòmica 

amb un enfocament basat en els drets humans que no deixi ningú enrere. 

El col·loqui, en el que hi ha participat la regidora d’Igualtat i Polítiques Socials de l’Ajuntament, Mihaela 

Balcanu, juntament amb personalitats referents com Jaime Calderon, Jessenia Lagos, Helena Maleno o 

Gemma Pinyol, ha estat moderat per Gonzalo Fanjul -investigador i activista contra la pobresa-. 

Les regidores Pepita Ruestes i Mihaela Balcanu  

han entregat els lots de prevenció als veïns i les veïnes. 
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LA JUNTA DE LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ RENOVA A QUATRE MEMBRES 
 

Durant la primera quinzena del mes d’abril, els 266 

socis i sòcies que formen part de la Llar de Jubilats 

‘Sant Guardià’ de Torres de Segre, han tingut la 

possibilitat d’escollir els quatre nous socis que han 

de succeir als membres de la Junta sortints, 

dipositant la seva butlleta a la bústia ubicada a la seu 

habitual de la Llar. 

Les persones que deixen el seu càrrec i que els 

volem agrair la seva tasca al capdavant són:  

▪ El Miquel Drudes (President) 

▪ La M. Dolores Zaragoza (secretària) 

▪ El Carlos Puigvecino (vocal) 

▪ La M. Rosa Forcat (vocals) 
 

El nou format emprat per l’actual Junta per dur a terme les votacions i evitar així el contagi de la Covid-19, 

ha facilitat un seguiment i una participació dels seus associats i associades superior que amb l’anterior 

procediment. D’aquesta manera, 70 persones han votat i fet la seva tria personal, mentre que de l’altra 

forma, tot just s’arribava a la quarantena. 

Amb la carta explicativa que es va enviar als socis i sòcies, hi anava adjuntada la butlleta de votació, el llistat 

de tots els i les membres, el balanç econòmic de l’any 2020 i la convocatòria a una Assemblea General de 

renovació de Junta, que es farà tan aviat com ho permetin les circumstàncies sanitàries. 
 

En aquesta notícia, hem cregut oportú no donar el nom de les persones que han resultat escollides en 

l’esmentada votació perquè hi ha la possibilitat que algú no pugui fer-se càrrec de la nova responsabilitat.  

No obstant, aquesta informació serà lliurada tan bon punt sigui la definitiva. 

L’acte de recompte dels vots emesos s’ha fet de forma rigorosa i totalment transparent pels membres de 

la Junta de la Llar de Jubilats al que també ha estat convidada Pepita Ruestes, en qualitat de regidora de 

Gent Gran de l’Ajuntament de Torres de Segre. 

 

COPATE REALITZA MOSTREIGS I TRACTAMENTS AL SEGRE PER CONTROLAR LA MOSCA NEGRA 
 

Els tècnics de COPATE (Consorci Polítiques Ambientals Terres de 

l’Ebre) han realitzat mostreigs al riu Segre i Cinca per controlar 

la població de mosca negra, un insecte que es multiplica sense 

control en alguns cursos mitjans i baixos dels rius i que provoca 

una picadura molt molesta i dolorosa. Algunes d’aquestes 

mostres les han obtingut al nostre tram de riu i d’altres en punts 

diversos d’aquest. 

Durant l’abril, també s’han dut a terme diferents tractaments 

sobre les aigües del riu. D’aquesta manera dimecres 21 d’abril 

s’ha fet el darrer d’una sèrie i l’endemà s’ha realitzat un control 

de l’efectivitat del producte. El tractament implica l’abocament 

mitjançant helicòpter al riu 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. 

Membres de la Junta en el moment de recompte dels vots 

Mostres obtingudes per detectar les larves de mosca negra 
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NOUS CURSOS D’OPERADOR DE CARRETÓ ELEVADOR 
 

La Regidoria de joventut de l’Ajuntament ha engegat un nou curs de ‘carretoner’ impartit per Fabra 

Formació dins del Pla Local de Joventut. A causa de la gran demanda, aquest cop s’ha fet durant dos dissabtes 

seguits, concretament els dies 17 i 24 d’abril a la sala d’actes de la Plaça Catalunya.  

Com en anteriors ocasions s’han seguit totes les mesures Covid i s’ha limitat l’aforament a quinze persones 

per dia. Ambdues jornades han tingut dues parts diferenciades: una primera de matí de 9:00 a 14:00 hores 

corresponent a la part 

teòrica i, a partir de les 

16:00 hores de la tarda, la 

part pràctica impartida a 

l’esplanada de Fruites 

Font, a qui volem 

aprofitar l’avinentesa per 

agrair la cessió de les 

seves instal·lacions per 

poder fer les pràctiques. 

 
 

LA JAEC ORGANITZA UNA CURSA D’ORIENTACIÓ  
 

 

 

Després de tants dies de restriccions i 

prohibicions a causa de la pandèmia de la 

Covid-19 i aprofitant la millora de l’actual 

situació, l’associació de joves - JAEC ha decidit 

proposar, el cap de setmana del 17 i 18 d’abril, una cursa 

d’orientació pels carrers de la nostra vila, això sí, adaptada a 

les circumstàncies, amb l’ús obligatori de la mascareta i un 

màxim de 6 persones per grup. 

Amb dues rutes diferents (A i B) d’uns quatre quilometres per 

fer a peu i set pistes diferents a cadascuna, els equips 

participants han hagut d’esbrinar imatges, coordenades o 

enigmes relacionats amb Torres i han pogut escollir l’horari per 

fer la cursa d’orientació entre el dissabte i el diumenge, per 

evitar coincidir amb ningú més durant tot el recorregut. 

Els participants han partit de la Plaça els Països Catalans on han 

trobat la primera pista que els ha indicat on podien trobar la 

següent i així successivament per diversos punts del poble fins 

a cercar la darrera que els ha fet retornar al punt d’inici, lloc on 

s’han fet la ‘selfie’ d’equip de cloenda com a mostra d’haver 

completat tot el recorregut correctament. 

Tot i ser una proposta condicionada per les limitacions 

imposades, el  resultat de la prova ha estat molt satisfactori 

entre els grups que l’han realitzada. 
 

Només queda felicitar a l’organització per la voluntat de 

cercar propostes dinàmiques que engresquin de nou a la 

gent a passar bones estones i gaudir del nostre municipi. 
 

 

La part teòrica s’ha realitzat a la Sala d’Actes seguint les 

mesures sanitàries per evitar la propagació de la Covid 

Circuit preparat per dur a terme la formació en 

pràctiques a l’esplanada de Fruites Font 
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L’AMPA DE L’ESCOLA ORGANITZA UN ESPECTACLE PER LA DIADA DE SANT JORDI 
 

L’AMPA de l’Escola Carrassumada ha organitzat al 

pavelló una representació teatral per a l’alumnat del 

centre educatiu sota el títol ‘Ta-xaan’. Un espectacle 

inspirat en una de les històries sobre el naixement del 

‘clown’ amb un mosso de pista com a protagonista que 

tenia la il·lusió de tenir algun dia una oportunitat a sobre 

de l’escenari. Accidentalment se li va presentar l’ocasió i 

ell sol va omplir la pista de rialles. 

Aquesta escenificació ha fet gaudir d’allò més a la 

quitxalla que ha presentat en directe escenes divertides 

a través de diferents tècniques de circ tals com malabars 

amb objectes, acrobàcia, màgia i funambulisme. 

D’una durada aproximada d’una hora, aquest espectacle, ha aconseguit transmetre la idea que tots hem de 

creure i confiar en les nostres il·lusions i de no deixar passar les oportunitats que se’ns presenten. 

 

LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ DÓNA LA BENVINGUDA A LA PRIMAVERA  
 

A la Residència Sant Guardià no podien haver començat millor el mes d’abril. Tots els residents han pogut 

gaudir de la famosa i dolça tradició de la mona, la qual ha satisfet tots els gustos, des dels més xocolaters fins 

aquells que prefereixen la nata. Així mateix, per tal de commemorar la Pasqua, els residents han realitzat un 

taller de manualitats, on han deixat anar la seva imaginació per elaborar uns conillets de paper que els 

servien per guardar caramels al seu interior. 

A mitjans de mes, s’ha celebrat el ‘Dia Mundial de l’Art’ tot decorant les parets del centre amb les obres més 

conegudes de Van Gogh, Picasso, Vermeer o Leonardo da Vinci, que han estat pintades prèviament pels avis 

i àvies residents. I, per descomptat, tampoc s’han oblidat del dia de les roses, els llibres i l’amor tot celebrant 

la tradicional Diada de Sant Jordi amb l’elaboració d’uns punts de llibre. 

Una vegada més, els residents han espremut al màxim i de la millor forma possible, totes les festivitats que 

ens ha regalat aquest mes de primavera.  

Celebrem, des d’aquest espai, aquesta nova mostra de vitalitat i creativitat que demostra sempre la nostra 

gent gran. Estar actiu és el primer pas per estar bé i gaudir d’una bona salut. 

 Activitats dinàmiques, tallers i celebracions diverses és el que ha portat un abril generós i molt productiu a la Residència Sant Guardià 

L’alumnat atent en una de les acrobàcies amb foc 
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VIOLÈNICA DE GÈNERE DURANT L’ABRIL 
 

Aquest mes, malauradament un dona de 34 anys s’ha convertit en la primera víctima mortal de violència 

masclista a Catalunya. Els fets han passat el 14 d’abril quan els Mossos d’Esquadra han detingut un home 

com a presumpte autor de l’assassinat de la seva exparella a Manresa, després de trobar-la morta amb signes 

de violència al seu pis. L’home s’hauria intentat suïcidar després, segons el relat policial.  

El dia 19  del mateix mes, la policia ha detingut també un home de 28 anys a Lleó després de confessar haver 

matat la seva parella, una dona de 36 anys. Els fets han passat a casa de la víctima, a Mansilla de la Mulas. 

Els Mossos d’Esquadra han detingut un altre home de 37 anys a la Bisbal del Penedès acusat de matar la seva 

parella en un habitatge. La policia ha trobat la casa incendiada i una dona d’uns 50 anys amb cremades greus 

a tot el cos. Un helicòpter del SEM l’ha portat a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, en estat crític. Allí la 

dona ha tingut temps d’explicar que la seva parella havia intentat cremar-la viva i poc després ha mort, essent 

en el segon cas de violència masclista d’aquest any 2021 a Catalunya i el vuitè en tot l’Estat Espanyol. 
 

Des de l’Ajuntament volem recordar que, des de l'Institut Català de les Dones, i 

vinculat a la línia 900 900 120 contra la violència masclista, hi ha un nou número de 

WhatsApp dels Mossos d’Esquadra per garantir l'atenció i informació a les dones 

que sofreixen violència de gènere a través del número de telèfon 601 00 11 22.  

Es manté el número 112 pels casos d’emergència. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURES A L’ALÇA, JORNADES DE BON TEMPS I INESTABILITAT PER CLOURE L’ABRIL 
 

El mes d’abril ha començat amb les temperatures més altes de tot el període dels trenta dies i ha acabat amb 

una setmana d’inestabilitat i xàfecs minsos i irregulars, però sota uns bons registres i sense lamentar 

situacions meteorològiques adverses com glaçades rellevants i/o calamarsa. 

Pel que fa la mitjana de la temperatura màxima, el valor resultant de 19,4°C no és distància pràcticament 

gens de l’obtingut el passat mes de març amb una diferència de poc més d’un grau.  

Els valors mínims ens indiquen un augment progressiu a mesura que ha anat avançant el mes, un fet que 

denota la proximitat als períodes més càlids d’un estiu cada cop més proper, amb una mitjana de 6,73°C. 

Un aspecte a destacar ha estat la precipitació. L’abril, ha acumulat més del doble que al març amb 29,4 mm. 
 

 

 

 

Amb negreta es destaquen els registres de temperatura més alts i més baixos segons les dades acumulades a l’estació meteorològica de Torres de Segre.  

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA ABRIL 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 

01/04/21 25,3 °C 4,2 °C 0 mm 12/04/21 17,5 °C 5,1°C 0 mm 23/04/21 22,6 °C 5,7°C 0 mm 

02/04/21 25,3 °C 6,4°C 0 mm 13/04/21 19,8 °C 5,0°C 0 mm 24/04/21 22,9 °C 5,5°C 0 mm 

03/04/21 24,3 °C 8,9°C 0 mm 14/04/21 17,7 °C 9,6°C 0 mm 25/04/21 23,7 °C 8,5°C 1.2 mm 

04/04/21 19,9 °C 5,4°C 0 mm 15/04/21 16,9 °C 8,1°C 1.7 mm 26/04/21 14,3 °C 10,2°C 3.7 mm 

05/04/21 22,2 °C 6,1°C 0 mm 16/04/21 15,6 °C 4,4°C 0 mm 27/04/21 19,5 °C 10,0°C 0.6 mm 

06/04/21 19,9 °C 6,4°C 0 mm 17/04/21 18,1 °C 3,5°C 0 mm 28/04/21 21,6 °C 12,4°C 1.3 mm 

07/04/21 16,9 °C 1,6°C 0 mm 18/04/21 19,1 °C 2,3°C 0 mm 29/04/21 21,7 °C 11,0°C 2.1 mm 

08/04/21 17,3 °C 3,4°C 0 mm 19/04/21 20,7 °C 3,6°C 0 mm 30/04/21 20,6 °C 11,4°C 8.1 mm 

09/04/21 12,2 °C 4,5°C 4.1 mm 20/04/21 18,6 °C 9,2°C 1.3 mm     

10/04/21 17,3 °C 5,8°C 0 mm 21/04/21 17,7 °C 9,5°C 3.6 mm  
 11/04/21 16,4 °C 6,8°C 1.7 mm 22/04/21 16,5 °C 7,4°C 0 mm 

 

Temperatura màxima mitjana (mes): 19,4 °C         Temperatura mínima mitjana (mes): 6,7 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 29,4 mm 
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l tancament del Baix Segre l’estiu passat a causa de l’increment de contagis dins la regió encara és ben 

present un any després amb totes les conseqüències negatives i les dificultats que ocasionà.  

A les portes d’una nova campanya de recollida de la fruita, les poblacions d’aquesta zona, d’entre les 

quals Torres de Segre, ultimen plegades els detalls per intentar evitar repetir la situació que es visqué el 

darrer estiu. En aquest sentit, amb l’experiència guanyada, però amb el virus encara molt present entre 

nosaltres i el flux propi de treballadors que implica la campanya fructícola, administracions i pagesos tenen 

previstes una sèrie de mesures per mirar de garantir un cert control de la població tals com el cribratge inicial 

als treballadors i la confiança del sector en l’administració de vacunes al màxim de persones possibles. 

L’estiu passat ja és història, però no es podrà oblidar de cap manera, tant pels efectes de la Covid-19 en 

general com per les dificultats que va suposar per un sector de la fruita, castigat de per sí, que malgrat tot va 

aconseguir sobreviure i tirar endavant com ho farà també aquest cop. Un dels actius que ajudaran a fer-ho 

seran, sens dubte, els treballadors i les treballadores del sector del nostre municipi als qui hem volgut donar 

veu per conèixer la seva experiència viscuda fa uns mesos i l’opinió que tenen de la campanya que s’enceta.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Quina és la raó de què visquis i treballis a Torres de Segre? Què 

t’agrada més i menys del poble? “Visc a Torres de Segre perquè és el 

lloc on treballo. Estic aquí per a buscar una vida millor!. Torres de Segre 

és un poble bastant tranquil.  

El que m'agrada més sobre el poble és que hi ha molta gent que em 

tracta molt bé, amb respecte, i això és un tema molt important perquè 

em puc integrar millor quan trobo persones així. També m'agrada 

perquè hi ha llocs pròxims per a anar a passejar amb bicicleta. Una de 

les coses que m'agrada mes és que té molts serveis per als habitants 

com ara botigues de tota mena, farmàcia o les piscines.  

Del que m'agrada menys... hi ha poc a dir. No obstant, una cosa sí que 

m’agradaria que millorés i és el manteniment dels camins, perquè en 

anar a treballar o quan circulo amb bici hi ha molts forats”. 
 

 

Com va ser de diferent la campanya de fruita de l’any passat? Creus que aquest estiu serà millor? 

“La campanya de l’any passat va ser molt diferent. Primer els companys van arribar gairebé al mes de juny a 

treballar pel problema de la mobilitat, també pel canvi d’hàbits al camp on en arribar al matí havíem de 

prendre’ns la temperatura, mirar de mantenir les distàncies amb els companys i intentar treballar amb la 

mascareta que, amb la calor, era molt difícil. A l’arribar a casa es feia estrany no poder anar a les piscines o 

poder sortir a prendre alguna cosa amb els amics.  

Possiblement, aquest estiu sigui millor si continuem respectant tothom les regles i si, per sort, enguany ja 

estem vacunats i coneixem que és la Covid-19. Esperem que, poc a poc, tot torni a la normalitat!. 

E 

 DAMIR LUCIAN COCOS  (25 anys)  
 

Treballador al camp 

Joan Companys Cabau 

Lloc naixement: Oravița (Romania) 

Any d’arribada a Torres de Segre: 2014 
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Com vas començar a treballar en el sector de la fruita? Explica’ns 

com has vist evolucionar l’agricultura al llarg dels anys.   

“Vaig començar a treballar al sector de la fruita sobre l’any 2008 

aproximadament i ja en porto més de 12!. Primer, solament va ser per 

una temporada però em va agradar tant aquesta feina que aquí estic 

encara des de fa molts anys. 

Pel que fa als canvis que he anat veient al camp des de llavors, doncs la 

veritat és que sí que n’hi ha hagut molts i tots ells prou importants.  

En els anys que porto treballant han estat moltes les coses que han 

variat com per exemple al principi no hi havia tantes varietats de fruita 

com les que hi ha a dia d’avui. Les varietats que tenim actualment 

sembla que donen més continuïtat de treball.  

Un altre aspecte que ha canviat ha estat el sistema de reg de les 

plantacions que ha avançat molt. Ara, la majoria opten pel sistema gota a gota ja que amb ell el pagès pot 

controlar l’aigua dels arbres així com els productes que se’ls ha de posar, per mi això ha estat un avenç molt 

important a destacar.  

El sistema de l’esporga també mereix una menció ja que abans la gent ho feia amb tisores manuals i ara 

abunda les elèctriques o d’aire, molt més segures, que faciliten molt la feina pels treballadors i treballadores. 

En darrer lloc, pel que fa a la maquinària agrícola que s’utilitza al camp, també ha evolucionat força perquè 

cada any surten al mercat nous estris i màquines que faciliten, cada cop més, les feines a les empreses i als 

pagesos particulars”. 
 

 

 

Com va ser de diferent la campanya de fruita de l’any passat? Creus que aquest estiu serà millor?  

“L’any 2020 ha estat un any difícil per a tota la humanitat a causa del coronavirus que ha generat moltíssimes 

dificultats per a tothom i en tots els sectors.  

En l’agrari, per a les empreses ha estat difícil a l’hora de trobar treballadors i treballadores per a la campanya 

de la fruita i, pel mateix personal, també perquè no podien circular més de dos persones dins els vehicles, 

esdevenint un problema a l’hora de desplaçar-se fins a les finques. El fet d’habituar-se a unes mesures 

d’higiene i seguretat noves també va condicionar bastant el treball al camp.  

A tot això, cal afegir el fet que no es trobaven mascaretes en cap tenda i que la gent va començar a tenir por 

i a desconfiar l’un de l’altre per no contagiar-se i escampar més la malaltia. 

Aquest any, esperem que sigui millor en tots els sentits i que la campanya de la fruita també sigui més 

productiva. La gent, en general, sembla que està molt més tranquil·la, sap el què cal fer i no té tant temor.  

No sé com resultarà finalment tot plegat però desitjo que tot millori, ni que sigui poc a poc, per a poder 

treballar i viure amb tranquil·litat i que al final ens en sortim”. 

-Edició especial treballadors i treballadores de la campanya de la fruita- 

 Estudiant 

4t curs Primària IONEL ILIE  (37 anys)   
Encarregat  

Agrícola Morensa 

Lloc naixement: Călărași (Romania) 

Any d’arribada a Torres de Segre: 2006 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
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Com vas començar a treballar en el sector de la fruita? Explica’ns 

com has vist evolucionar l’agricultura al llarg dels anys.   

“He començat a treballar en el sector de l'agricultura, concretament a 

l'empresa de Fidel Català, fa ja deu anys. Com tots sabem, el sector 

agrari és el més comú i desenvolupat a Catalunya, és per això que trobar 

una feina en aquest àmbit era el més fàcil. A més, aquest treball era el 

que més s'adequava a les meves capacitats ja que quan vaig començar 

no dominava molt la llengua i no tenia cap experiència laboral. No 

obstant, amb el pas del temps he pogut adquirir molta experiència i al 

mateix temps, veure com l'agricultura ha anat canviant, any rere any”. 
 

Com va ser de diferent la campanya de fruita de l’any passat? Creus 

que aquest estiu serà millor? “La pandèmia causada per la Covid-19 

ha estat un fet inesperat que, sense cap mena de dubte, d'alguna 

manera o altra ens ha afectat a tots. L'impacte que ha provocat el coronavirus en les nostres vides ha estat 

enorme, no només ha influït en la nostra vida social, sinó que també en la laboral. Així doncs, la campanya 

de fruita de l'any passat ha set diferent en tots els sentits. D'una banda, havíem de complir amb les mesures 

de seguretat per protegir-nos i protegir també a les altres persones del contagi: mantenir una distància física 

amb les altres persones, fer servir la mascareta, rentar-se freqüentment les mans i mantenir sempre net i 

desinfectat el nostre espai de treball. D'altra banda, a causa de les restriccions de mobilitat, molts empleats 

no van poder viatjar a Espanya per treballar, per això érem menys persones treballant.  

Penso que la campanya de fruita d'aquest any serà millor que la de l'any passat, ja que ara som conscients 

del perill que ens causa aquest virus. A més, s'estan desenvolupant i descobrint vacunes que ens protegiran. 

Tinc fe i esperança en què algun dia podrem superar aquesta situació, llavors tot això serà un record”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quina és la raó de què visquis i treballis a Torres de Segre? Què 

t’agrada més i menys del poble? “La raó per la qual visc a Torres és 

perquè el meu marit treballa aquí. Vaig començar els primers anys 

venint per la campanya de fruita d'estiu, i ara mateix ja porto 11 anys, 

ha passat el temps volant!. Ara fa dos anys que visc tot l'any a Torres de 

Segre. Sempre he viscut aquí des que vaig arribar de Colòmbia i sempre 

he treballat per la mateixa empresa i em sento bé aquí. 

És un poble molt tranquil i la gent molt amable. M'agrada la decoració 

nadalenca, els Reis Mags i em resultà curiós que els nens anessin a 

trobar el tronc de Nadal a l'ermita i li donessin menjar per a fer-ho cagar 

el 24 de desembre. Les activitats que es fan per a la Festa Major i durant 

tot l'any són moltes, m’agrada anar a Utxesa caminant, la pedalada 

popular, per exemple”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

RACHIDA LABRECHI  (45 anys)   

Lloc naixement: Ras Lwad, ciutat de Fez (Marroc) 

Any d’arribada a Torres de Segre: 2009 

 

Envasadora de fruita 

en un magatzem 

LUZ OLARTE I CHAVARRO  (45 anys)  
 

Envasadora de fruita 

en un magatzem 

Naixement: La Paz, ciutat de Santander (Colòmbia) 

Any d’arribada a Torres de Segre: 2010 
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Com va ser de diferent la campanya de fruita de l’any passat? Creus que aquest estiu serà millor?  

“La campanya passada va estar molt malament amb tot això del virus, a part que no va ser una campanya de 

molta fruita. El coronavirus ens va imposar canvis molt bruscos als quals no estàvem acostumats: portar 

màscara, el temor d'estar prop d'altres persones i d'emmalaltir.  

D'altra banda, la gent de campanya no van poder arribar al centre de treball com en anys anteriors feien a 

causa de les restriccions de mobilitat que es van imposar. 

Enguany, estem més acostumats a la pandèmia i a les seves mesures de seguretat i crec que ho farem millor 

tot, ja que algunes mesures com el rentat de mans i dur la mascareta són com una tasca més del nostre dia 

a dia i també esperem que amb l'ajuda de les vacunes aviat puguem tornar a la normalitat. 

Ara mateix, han fet molt mal les últimes gelades i no sabem del cert com anirà la campanya aquest estiu. 

Esperem que sigui millor pel bé de tothom, plena de benediccions, salut i tranquil·litat”. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Com vas començar a treballar en el sector de la fruita? Explica’ns 

com has vist evolucionar l’agricultura al llarg dels anys.   

“Vaig arribar a Madrid amb 18 anys i després vaig anar cap a Alcarràs a 

guanyar-me la vida. Va ser allí on un veí de Torres de Segre em va 

convèncer per venir a viure al poble i jugar amb l’equip de futbol local a 

canvi també que pogués tenir un treball estable.  

La primera feina dins el sector de la fruita va ser la de treure llucs dels 

arbres al camp per un pagès del poble que li va agradar com treballava 

i em va agafar fix durant nou anys seguits. Després, he anat treballant 

també per altres pagesos de Torres. 

Des del començament fins a dia d’avui, l’agricultura ha canviat bastant. 

Ara molts camps de fruita es canvien per plantacions de cereals i 

ametllers. Les finques són més grans i més modernes amb sistemes de 

reg més actuals. Tot i això, en els darrers anys se n’han arrencat moltes”. 
 
 

 

Com va ser de diferent la campanya de fruita de l’any passat? Creus que aquest estiu serà millor? 

“La passada campanya va ser diferent perquè la gent tenia por d’un virus desconegut i que va venir per 

sorpresa de tots. Ens vam haver d’acostumar a unes normes per treballar al camp que no estàvem 

acostumats: compartir màxim 3 persones els cotxes per anar a treballar, control de temperatura abans de 

començar i a l’acabar, rentar les mans amb líquid desinfectant, distància amb els companys o portar 

mascareta, guants i ulleres de manera habitual per a treballar. En general, tothom ho respectàvem tot i que 

hi hagués algun moment que ens trèiem els guants i la mascareta perquè no aguantàvem la calor. 

Aquest estiu, crec que la campanya serà pitjor pel que fa a feina perquè sembla que el fred dels últims mesos 

ha afectat a la collita de fruita i no se’n veu tanta als arbres i, per tant, hi haurà falta de treball. Pel que fa  a 

la Covid, penso que al camp aquest cop es portarà bé ja que es tracta d’un espai obert i els collidors estem 

separats els uns dels altres a diferència d’un magatzem on la gent treballa més junta”. 
 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

-Edició especial treballadors i treballadores de la campanya de la fruita- 

MOUSSA BENNA BANGOURA  (32 anys) 

 

 

Treballador al camp 

Lloc naixement: Fria (Guinea Conakry) 

Any d’arribada a Torres de Segre: 2008 
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Com vas començar a treballar en el sector de la fruita? Explica’ns 

com has vist evolucionar l’agricultura al llarg dels anys.   

“He començat en aquest sector anant a ajudar al qui ara és el meu marit 

i ja, des del primer dia, m'ha agradat molt el treball al camp, així que 

vaig cada any a l'estiu a collir fruita i a l'hivern a esporgar. 

Fa poc que treballo en aquest sector així que poc puc opinar sobre la 

seva evolució, però crec que avui en dia la maquinària facilita molt el 

treball i això ha fet evolucionar molt les feines del camp”. 
 

Com va ser de diferent la campanya de fruita de l’any passat? Creus 

que aquest estiu serà millor?  

La campanya de l'any passat ha estat diferent a causa de la pandèmia, 

ja que a molts treballadors els ha costat arribar i molts no van poder ni 

tant sols venir. Però, malgrat tot, vam treballar igualment, sense pausa, 

ja que és un servei essencial, això sí tot prenent les degudes precaucions. 

L’any passat també ens va afectar la pedregada que va caure i, per aquest motiu, es va treballar menys hores 

que en campanyes anteriors. 

Espero que aquest estiu sigui millor i, a mesura que avanci la vacunació, també estarem més tranquils. 

Crec que la collita d'enguany pinta millor que la de l’any passat, excepte algun camp afectat per les gelades”. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Quina és la raó de què visquis i treballis a Torres de Segre? Què 

t’agrada més i menys del poble?  

“Vaig venir a Torres de Segre per a millorar la meva qualitat de vida i 

també per a poder ajudar econòmicament a la meva família.  

Del poble m’agrada sobretot la seva tranquil·litat així com l’entorn 

natural que l’envolta. A més a més, hi tinc també un germà que porta 

molts anys treballant i vivint aquí a Torres”. 
 

 

Com va ser de diferent la campanya de fruita de l’any passat? Creus 

que aquest estiu serà millor?  

“L'any passat em vaig quedar sol amb el pagès ja que el meu germà es 

va haver de quedar al Marroc amb la frontera tancada a causa de les 

restriccions de mobilitat per la pandèmia. Jo no parlava bé cap de les 

llengües locals i la situació amb la que em vaig trobar em va angoixar 

molt. No obstant, poc a poc, ens hem vam poder anar sortint, tot i que l'amenaça constant de la malaltia fora 

de casa i estant sol va ser molt dura. Encara sort de poder-me comunicar amb la família a través de whatsapp. 

Esperem que aquest estiu sigui millor. Ara el meu germà ja està aquí amb mi i la situació en general sembla 

molt més controlada”.  

VIOLETA NOGUERA I MOREL  (41 anys)   
 

Pagesa 

Lloc naixement: Asunción (Paraguai) 

Any d’arribada a Torres de Segre: 2016 

AZIZ JAGHROR  (42 anys) 

 

 

Treballador del camp 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

Lloc naixement: Beni Melal (Marroc) 

Any d’arribada a Torres de Segre: 2017 
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Com vas començar a treballar en el sector de la fruita? Explica’ns 

com has vist evolucionar l’agricultura al llarg dels anys.   

“Jo treballava a l’obra fent de peó. L’empresa on estava va tancar per 

jubilació i em van oferir feina al camp. Vaig voler provar-ho i m’agradà. 

L’agricultura d’abans era molt diferent a l’actual ja que es treballava més 

manualment i cadascú tenia les seves terres. Ara, la majoria es fa 

utilitzant maquinària i, per tant, es pot portar més terrenys. 

Evidentment, també ha evolucionat molt la producció i tot en general”. 

Com va ser de diferent la campanya de fruita de l’any passat? Creus 

que aquest estiu serà millor?  

“L’any passat vam tenir la mala sort que va pedregar en plena producció, 

un fet que va repercutir en menys feina i, per tant, no es va necessitar 

tanta gent. Per altra banda, amb el tema de la Covid-19, no hi havia tant problema perquè vam estar treballant 

a distància i a l’aire lliure. L’únic ‘inconvenient’ el tingueren els pagesos a l’hora de trobar personal per 

treballar. Però, tot i amb això, es va tirar endavant com es va poder. Esperem que aquest any sigui millor”.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Com vas començar a treballar en el sector de la fruita? Explica’ns 

com has vist evolucionar l’agricultura al llarg dels anys.   

“Vaig començar al sector de la fruita fa 30 anys a l’explotació familiar que 

teníem en aquells moments. Actualment, estic treballant com a auxiliar 

administrativa en una empresa fructícola del municipi. 

L’evolució que ha tingut l’agricultura en els últims anys la veig molt 

positiva en general perquè tothom ha fet el possible per a millorar els 

seus cultius, fent inversions molt necessàries, tant en els sistemes de reg, 

en la mecanització, en la plantació de noves varietats, etc. Tot per 

intentar produir més qualitat amb el menor cost possible, que és la 

manera de poder ser més competitius de cara als mercats, tan els 

nacionals com els internacionals”. 
 

Com va ser de diferent la campanya de fruita de l’any passat? Creus que aquest estiu serà millor? 
 

“La campanya de l’any passat va ser diferent per dos motius, el primer pel tema de la Covid-19, que va suposar 

un repte molt important ja que ens enfrontàvem a quelcom desconegut. Tothom es va implicar i amb molt 

esforç i sacrifici, tant els pagesos, les empreses de fruita com les famílies vam poder tirar endavant. Considero 

que va ser la pitjor campanya dels darrers anys tant a nivell d’esforç físic com emocional.  

I el segon motiu va ser, en contrapartida, que en general els preus de la fruita van superar als dels últims anys, 

un fet sens dubte que va esdevenir la part positiva de la campanya. 

Aquest any, crec que serà diferent ja que es té més experiència en aquest sentit i, a nivell d’agricultura, tothom 

està fent tot el possible per a reduir el contagi al màxim. Si a això hi afegim les vacunes, el risc disminueix 

considerablement i, a més a més, si els preus de la fruita acompanyessin podria ser, fins i tot, un bon any”. 

LINA FILELLA I FILELLA  (55 anys)   
Auxiliar Administrativa 

Empresa fructícola 

-Edició especial treballadors i treballadores de la campanya de la fruita- 

CARLES RUESTES I VIDAL  (33 anys)  

(43 anys) 

 

Treballador del camp 

 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Característiques de la fotografia 

F: 8 

EXPO: 1/200 

ISO: 80 

FOCAL: 215 
 

 

 

 

“Exemplar de Picot Garcer arribant al forat del seu niu i traient l’escorça del seu interior. Amb 
una envergadura d’uns 36cm, presenta un plomatge ben cridaner amb la part superior del 
cap negra i una taca vermella molt visible, les galtes blanques envoltades també d’una franja 
negra. Aquesta au de bec formidable i robust, fa repicaments de 5 a 10 cops, amb una durada 
de 5 a 7 segons”. 

 
 

Josep M. Prada 
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 EL BAIX SEGRE ENCARA UNA ALTRA CAMPANYA DE LA FRUITA CONDICIONADA PER LA COVID-19  
 

A les portes de l’inici d’una nova campanya de la fruita, l’abril ha estat un mes clau en la seva preparació. 

Encara enmig d’un situació epidemiològica complicada, la preocupació per part del sector agrícola i de 

l’administració és màxima perquè no es repeteixi el que va passar l’any passat. El Baix Segre no vol tornar 

a passar per un confinament perimetral dels municipis, tal com va decretar la Generalitat el juliol passat. 

El Govern ha assegurat que aquest estiu no s’hauria de recórrer a una decisió com aquesta però la realitat 

és que no s’han fet tots els deures que inicialment s’havien plantejat i existeix una sensació que encara es 

podia haver fet més a nivell estatal. No obstant, hi hagut una certa previsió i coordinació a diferents nivells, 

inclosos els esforços -limitats- de pobles com Torres de Segre, que ajudaran a encarar una temporada el 

més segura possible. 
  

Inicialment, des del Segrià es va demanar una vacunació massiva a tota la població de la comarca, i si no es 

podia, optar per immunitzar a pagesos i temporers, amb l’argument de considerar el sector agrícola un 

col·lectiu essencial. La Generalitat va traslladar la petició a Madrid però el Ministeri de Sanitat va rebutjar-la. 

L’argument de la decisió ha estat que la vacunació ja no es fa en funció de sectors essencials sinó per edats, 

i l’administració no considera aquest sector com a persones de risc. El territori ha defensat en tot moment 

que els treballadors de la campanya estan exposats a un major contacte al coronavirus i que la immunitat no 

només els protegiria a ells, sinó que també a tota la resta de gent. 
  

Sigui com sigui, la realitat és que com cada temporada la població de Torres de Segre i dels municipis veïns 

es dispararà fins poder duplicar-se. Les previsions estimen que al maig i al juny arribaran unes 35.000 

persones per treballar a la campanya, però un any més, no totes trobaran feina. En aquesta ocasió les últimes 

gelades han afectat una part importat de la collita i provocaran que es necessiti menys mà d’obra tant al 

camp com a les centrals fructícoles. Segons JARC, un 85% dels treballadors de la fruita són gent que repeteix 

any rere any, una plantilla estable (fixes discontinus) que fins i tot ha arrelat al territori. La majoria dels 

temporers que arriben arribat al Segrià tenen un lloc on viure, ja sigui a casa d’algun conegut o en els 

habitatges que els pagesos tenen per als treballadors. Una altra part d’aquest col·lectiu que opten per 

allotjar-se en albergs municipals com el de Torres de Segre, no obstant, encara hi ha persones que no tenen 

on viure: els sensesostre.  
  

L’allotjament és una de les grans assignatures pendents en molts casos. Aquí és on caldria posar una solució… 

i ràpida no ho serà: l’alberg que es construirà a Pardinyes (Lleida) podrà acollir 120 persones però no estarà 

disponible fins l’any que ve. Actualment al Segrià es disposa d’uns 1.000 llits per atendre temporers que no 

tinguin on allotjar-se, però una campanya més, aquesta xifra sembla insuficient i torna a posar en evidència 

la problemàtica social basada en un dèficit d’habitatge disponible. 
 

Tanmateix, i sense temps a perdre, durant aquestes 

setmanes les trobades entre les diferents parts 

implicades ha estat constant amb l’únic compromís 

de desenvolupar la campanya amb les millors 

garanties sanitàries.  

Els consistoris, els Departaments de Salut i 

Agricultura, el Consell Comarcal del Segrià, la 

Diputació de Lleida i la Delegació del Govern s’han 

reunit vàries vegades per analitzar la situació i tractar 
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La participació dels alcaldes en les reunions ha estat clau per traslladar les 
peticions del territori a l’administració autonòmica i estatal. 
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diferents peticions. En aquest sentit, el dijous 15 la 

consellera de la Presidència Meritxell Budó ha estat al 

Segrià per recollir les necessitats del territori. Al matí, 

Budó s’ha reunit a Lleida amb l’alcalde Joan Carles 

Miró i altres batlles del Baix Segre, i a la tarda ha visitat 

els diversos equipaments preparats als municipis. 

Finalment, una altra cosa que s’ha fet fins al moment 

és convocar a pagesos de Torres de Segre per 

presentar el Pla de Treball d’enguany. En una trobada 

al pavelló poliesportiu el dijous 29, es va detallar quin 

serà el seu funcionament de la campanya i es va 

recordar que el protocol a seguir serà similar al de 

l’estiu passat: respectar les mesures bàsiques, evitar 

massificacions en allotjaments i procurar no barrejar 

grups de treball, entre altres. 

 Una de les decisions importants que s’han pres des del 

Departament de Salut és són els cribratges massius a 

les empreses agràries que es duran a terme al maig. 

S’ha convidat a 130 empreses agràries del Baix Segre i 

la ciutat de Lleida, així com als pagesos de la zona, a 

participar en el programa de cribratge dissenyat en el 

marc de la campanya de la recollida de la fruita 

d'enguany. L'adhesió a aquesta proposta és voluntària 

i ha de servir per detectar casos asimptomàtics entre 

les plantilles. El programa compta amb un cribratge inicial que tindrà lloc entre els dies 3 i 21 de maig i que 

permetrà obtenir una fotografia de la situació epidemiològica del sector al 

començament de la campanya. Posteriorment, i fins que aquesta finalitzi, es 

duran a terme cribratges seriats cada quinze dies. En cas de brot, es faran 

cribratges addicionals als periòdics fixats pel programa. Salut proposa que les 

proves es facin a les mateixes empreses amb PCR d’automostra nasal. 

  

TORRES DE SEGRE, TAMBÉ A PUNT 
  

A Torres de Segre la campanya de la fruita comença a finals de maig amb la collita de les varietats de fruita 

primerenques. En aquest sentit, l’Ajuntament ja ha condicionat tant l’allotjament municipal -que pot acollir 

fins a un centenar de temporers- com la sala annexa de triatge que permetria atendre a possibles casos de 

Covid-19. Tot indica que aquest estiu el pavelló poliesportiu quedarà lliure i no faria falta destinar-lo com 

espai perquè els treballadors hi passin la quarantena: si hi ha positius confirmats es traslladaran a un dels 

tres grans espais destinats a Ponent: l’Hotel Nastasi, l’alberg de Bellpuig o La Manreana de Juneda. 

Altrament, al nostre municipi es destinaran dos mediadors durant sis mesos i un agent per fer vigilància 

epidemiològica i seguiment de brots. En total, al Segrià s’han contractat 54 i 100, respectivament. A més, a 

nivell comarcal també hi haurà la novetat de la figura d’una coordinadora que s’encarregarà de distribuir en 

el territori tant les necessitats de mà d’obra com els recursos habitacionals.  

El compte enrere ja ha començat. A partir d’ara cal fer valdre l'experiència de l'any passat i que la campanya 

de vacunació que està en marxa permetin afrontar una situació més favorable aquest estiu. 
  
 

 

 

 

 Christian Aranda i Cubeles 

La Consellera Meritxell Budó va visitar Torres de Segre el dimecres 15 

per conèixer les instal·lacions municipals on s’allotgen els temporers.  

L’última setmana d’abril Salut i Agricultura va reunir als pagesos del 
poble per detallar-los el funcionament del protocol d’aquest campanya. 

 

La cooperació entre 
treballadors, agricultors 
i l’administració és 
fonamental durant els 
pròxims mesos 
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LA POLICIA LOCAL DE TORRES DE SEGRE ESTRENA NOU COTXE PATRULLA 
 

 

Des de principis del passat mes, els agents municipals ja utilitzen el nou cotxe patrulla municipal. Es tracta 

d’un Renault Kadjar: un vehicle tipus SUV, serigrafiat i equipat reglamentàriament com a cotxe policial, amb 

la tecnologia adequada per circular pel terme, i també més respectuós amb el medi ambient, ja que té millor 

consum de combustible i contamina menys. 

L’Ajuntament ha realitzat aquesta inversió per dotar al cos de seguretat d’un recurs imprescindible per fer la 

seva tasca d’atenció ciutadana i de seguretat viària. 

L’antiga furgoneta passarà a ser utilitzada per la Brigada Municipal, que en moltes ocasions, ja necessitava 

un altre vehicle per fer la seva feina. 

 
 

 

REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA AL CAMÍ DE LES SINOGUES 
  

A primers de mes, s’ha hagut de reparar una fuita d’aigua considerable que s’ha produït al darrer tram del 

camí de les Sinogues en la que s’ha trencat el tub de formigó de grans dimensions soterrat d’un braçal, situat 

molt proper al camí per on s’hi transita habitualment.  

Un trencament segurament accelerat pel pes continuat de vehicles de gran tonatge. L’actuació d’urgència ha 

requerit les tasques d’una màquina excavadora per poder destapar tot el tram malmès, substituint-lo per un 

tub de polietilè corrugat gran, molt més resistent, i restablint la zona per tornar a obrir el pas. 
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Els dos agents municipals amb el nou vehicle davant l’Ajuntament 

Seqüència de l’actuació d’aquesta fuita d’aigua per trencament d’un tub de grans dimensions 
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RETIRADA DELS PINS I PLANTADA DE FREIXES ALS ‘ESPIGONS’ DE PESCA D’UTXESA 
 

La zona dels espigons és un indret de pesca molt freqüentada 

de l'Espai Natural d’Utxesa en la qual hi havia, anteriorment, 

una fila de pins que es van haver de retirar l’any passat ja que 

estaven a punt de caure i presentaven una inclinació perillosa 

per als pescadors i turistes de la zona.  

Com és evident, el problema principal ha estat conseqüència 

de l'antiga plantació d’aquests pins, una espècie d’arbre molt 

poc adient per l’indret que ha causat un detriment pel que fa 

a la riquesa i biodiversitat de la Reserva Natural, a més de la 

variació que causa sobre el pH del sòl.  

L'actuació en concret que s’ha desenvolupat aquests dies en 

aquesta zona ha consistit en segar i netejar l’espai i plantar 

un total de 31 freixes (Fraxinus angustifolia), en els punts que 

ocupaven abans els pins. D’aquesta manera, els freixes no 

només aportaran riquesa a l’ecosistema i milloraran l’entorn, 

sinó que també garantiran ombra als pescadors.  

 

INSTAL·LACIÓ DE NOUS BANCS I PAPERERES AL MUNICIPI 
 

L’Ajuntament ha instal·lat un total de 32 

papereres i 13 bancs per millorar i modernitzar la 

via pública. 

Aquest nou equipament s’ha instal·lat als carrers 

Molí i Pompeu Fabra, i forma part d’una actuació 

que l’actual Consistori preveu continuar fent amb 

la renovació i l’ampliació d’aquests elements en 

diferents punts de la vila on es necessitin. 

Els nous bancs estan fabricats amb material 

reciclat, són resistents a la meteorologia adversa 

i substitueixen antics seients en mal estat. Els 

bancs substituïts que estiguin en millors 

condicions, es miraran de reubicar en altres zones 

per tal de renovar els que ja hi havia col·locats, 

com és el cas per exemple de la plaça Catalunya. 

Per una altra banda, les noves papereres es 

repartiran estratègicament perquè estiguin a 

l’abast de la gent i es pugui dipositar la brossa 

dins, mantenint així l’entorn més net i lliure de 

residus.  

S’ha aprofitat l’avinentesa per fer un seguiment 

de les papereres que hi ha actualment amb un 

informe del seu estat així com dels punts on n’hi 

manquen i caldria posar-ne en les properes 

actuacions que es realitzaran. 

Imatge del nou arbrat plantat en els diferents punts de pesca 

Els nous bancs i papereres instal·lats als carrers 
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ACTUACIONS DIVERSES A LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA 
 

Durant aquests dies, la brigada municipal ha estat duent a terme una sèrie de tasques de manteniment a les 

instal·lacions de la Llar d’Infants. En concret s’ha reparat l’accés al recinte instal·lant un angle d’alumini sobre 

l’extrem de l’enrajolat que estava trencat i suposava un perill pels infants que hi estan cada dia ben a prop. 

A més a més, s’ha arreglat una aixeta que perdia aigua i s’ha substituït el pany de la bústia que estava malmès. 

 

NETEJA DE DIVERSOS INDRETS DEL NOSTRE POBLE 
 

Com cada mes, s’ha continuat amb les tasques de neteja i condicionament dels carrers i places del nostre 

poble. En aquesta ocasió s’han netejat a fons llocs com la plaça del carrer del Bou, indrets del polígon 

industrial i carrer Vinyes de Dalt, entre altres. També s’han netejat els voltants dels contenidors dels 

voluminosos que estaven a vessar de brossa i s’ha procedit a tirar herbicida per acabar amb les males herbes 

que proliferen en aquestes dates a diversos espais. 

 

CONDICIONAMENT DE LA SALA ANNEXA DE L’ALLOTJAMENT  
 

 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha procedit a netejar i 

condicionar la sala contigua a l’Allotjament municipal. 

Aquesta instal·lació es farà servir com a sala de triatge 

en cas que fos necessària al llarg de la campanya de la 

fruita. En aquest espai, s’hi han col·locat un total de deu 

dels llits dels que teníem de l’any passat al pavelló 

poliesportiu que, de moment, no caldrà condicionar-lo 

tal com vam fer l’estiu passat. La resta de llits disponibles 

estan guardats en una cambra del poliesportiu per si 

fossin necessaris usar-los durant els pròxims mesos. 

Imatges d’algunes de les zones on s’ha actuat. La retirada d’escombraries dipositades fora dels contenidors és una tasca diàr ia que cal posar-hi remei  

Els llits ja estan instal·lats a la sala del costat de l’allotjament  
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Com us vàreu conèixer? 

Ens vam conèixer a l’Espluga de Francolí. El Xavier va 

anar a treballar al Casal de l’Espluga, feia de cambrer 

i allí ens vam conèixer, ens explica l’Assumpció.  

El primer dia que vam sortir junts va ser per la Festa 

Major de Montblanc, vam pujar a la mateixa 

furgoneta i allí ens vam conèixer, el Xavier reconeix 

que va ser un ‘fletxaso’. Ens explica també que feia 

tres anys que treballava al Casal de l’Espluga amb ma 

germana i ma cunyat, i quan havíem decidit de deixar-

lo, llavors ens vam conèixer. Vam festejar tres anys, 

però el festeig de llavors, no era com ara. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nosaltres, festejàvem de diumenge a diumenge. 

Estàvem separats a 70 quilòmetres de distància.  

 
 

Com va ser la vostra boda? 

La boda la vam fer el 26 d’abril de l’any 1971 a 

l’església Nova de l’Espluga i el convit al restaurant de 

Poblet. Tinc una anècdota per explicar, diu el Xavier... 

durant el banquet, el meu pare li va dir a l’Assumpció: 

‘Come hija, come, que esta noche tienes que trabajar 

mucho!’. 

Després, vam marxar cap a Saragossa, ens va agafar 

un aiguat i ens va ploure durant tot el viatge de nubis.   
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Va néixer el 6 de març del 1945 a Torres de Segre, per tant, 

té 76 anys. Fill del Doroteu Garcia i la Maria Ruiz. Té una 

germana, l’Antònia i un germà, el Julian.   

Durant la seva vida laboral s’ha dedicat a varis oficis. Ha fet 

de pagès, de manobra, de cambrer i ha estat durant trenta- 

cinc anys al capdavant del Bar-Restaurant que hi hagué al 

municipi, ‘Cal Garcia’. 

La seva principal afició ha estat viatjar amb la seva esposa 

durant el mes de vacances que tancaven el restaurant. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Va néixer el 9 d’octubre del 1949 a l’Espluga de Francolí, per 

tant té 71 anys. Filla de Joaquim Montserrat i d’Antònia 

Musté. Té una germana, l’Àngels. 

L’Assumpció ha fet de perruquera i també de cuinera durant 

trenta-cinc anys,  al capdavant del Bar-Restaurant ‘Cal 

Garcia’ de Torres. 

Li agrada molt viatjar i, actualment, gaudeix molt amb 

l’ordinador i amb la gimnàstica. 

 

 
 

Homenatge Noces d’Or 
1971 - 2021 

 
 

 

 

 

El Xavier i l’Assumpció tenen dues filles, l’Olga i la Cristina. A més a més, tenen quatre néts: el Marc, l’Adriana, el Martí i el Quim. 
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                    Xavier Garcia i Ruiz                      Assumpció Montserrat i Musté   
 

 

A continuació vam anar a Madrid, però vam 

haver de tornar a Lleida perquè em van haver de 

tractar d’una llaga a l’estómac. Hem van 

recomanar repòs absolut, imagina... per un que 

s’acaba de casar!.  

Com a conseqüència, vam reconduir el viatge i 

ens en vam anar a Mallorca. Precisament allí ens 

vam trobar una altra parella de Torres de Segre 

que també s’havia casat recentment. 
 

Quins han estat els vostres millors moments, 

i els més difícils? 

Hem tingut molts bons moments: els 

naixements de les filles, les festes que hem fet 

amb la família i amb els amics.  

Estem contents de com ens ha anat i si 

tornéssim enrere, tornaríem a fer el mateix. 

Pel Xavier, els moments més difícils van ser la 

mort dels seus pares, i per l’Assumpció, 

l’arribada a Torres, quan va venir aquí no 

coneixia a ningú i es va quedar a treballar a la 

cuina durant molts anys. 
 

Quin és el secret de celebrar 50 anys de 

matrimoni? 

Durant els cinquanta anys, hi ha dies de tota 

manera, dies amb mal humor, altres que no et 

trobes tan bé, i en el nostre cas, en que hem 

treballat junts i hem estat convivint les 24 hores 

del dia, ho hem tingut més difícil, però nosaltres, 

gràcies a l’estimació, ho hem sabut fer bé. 
 

Com és ara la vostra relació? I com veieu el 

futur?  

Ara estem bé, estem jubilats, no ens falta res i 

tenim una família encantadora.  

Voldríem arribar a ser vells, nosaltres encara no 

ens hi considerem. Hi ha una dita que diu: ‘Per 

arribar a vell, s’ha de començar de jove!’. 

Això sí, ens agradaria tornar a viatjar, encara ens 

falta molts llocs per anar, però voldríem tornar 

a Suïssa i al Canadà. El Xavier ens explica, mig 

emocionat, que La Patagonia la té dins al cor. 
 

 

 

Any 1971. Foto de recent casats.  

En Xavier amb 26 anys i l’Assumpció amb 21 anys 

Homenatge Noces d’Or                          1971 - 2021 

 

Any 1954. En Xavier amb 9 anys, 

fent la Primera Comunió  

 

Homenatge Noces d’Or   (1971 – 2021) 

 

Any 1952. L’Assumpció de ben 

petita, amb tan sols 3 anys.  
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Com us vàreu conèixer? 

Un any per Pasqua, el dia de la Mona. Jo, diu el Josep 

Maria, coneixia a la Raquel Ballesté que vivia llavors 

al carrer Abat Escarré, fins i tot eren parents. Va ser 

ella la que ens va convidar a mi i a altres parents a 

venir a Torres de Segre a menjar la ‘mona’. La Tresa i 

jo ens vàrem conèixer aquell dia i, a partir de llavors, 

vaig anant venint pel poble, doncs jo era de Maials.  

L’any següent vaig anar a la mili i vàrem continuar el 

festeig per carta. Quan vaig acabar el servei militar ja 

va ser quan vaig venir a viure aquí, era l’any 1967. 
 
 

Com va ser la vostra boda?   

Ens vam casar el 14 de març del 1971, explica la Tresa. 

La cerimònia va ser a l’església de Torres i el convit el 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

vam fer al Panamà. Vam llogar un autocar, que el 

portava el Juan, i aquest va portar a tots els convidats 

al restaurant.  

Nosaltres vam anar a fer les fotos de nuvis a la Seu 

Vella de Lleida, amb un “quatre ele” del Leal de 

Sudanell. Ens va fer de xofer el seu germà. 

Quan la boda s’acabà, vam venir directes a casa 

nostra, ens canviàrem de roba i vam marxar de viatge 

de noces. Vam fer nit a Tarragona, on ens hi vàrem 

quedar dos o tres dies més.  

Després vam anar cap a les falles de València i a 

continuació vam fer cap a Barcelona i a Vilassar de 

Mar on hi teníem uns parents, una germana del pare 

del Josep Maria.  
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Va néixer el 3 de juliol de 1944 a Maials, per tant té 76 anys. 

Fill d’Andreu Carreres de Maials i la Rosa Casals de Prades. 

Té cinc germans, el Sisco, la Rosa Mari (difunta), l’Alejandro 

i la Margarita. 

Va treballar a la mina de Seròs, arreglant carreteres, de 

paleta i de pagès. Li agrada el futbol, jugà amb l’equip de 

Maials durant uns anys, i l’apassiona la música i el ball. 

 

 

 
 

Va néixer el dia 3 de juny de 1949 a Torres de Segre, per tant 

té 71 anys. Filla de l’Alejandro Andreu i la Dolores Ribes, els 

dos de Torres. Té dues germanes, la Francisca i la Raimunda. 

Va tenir durant quinze anys una botiga de comestibles i ha 

treballat en varis magatzems de fruita. La feina de la botiga 

l’apassionava i era més aviat una distracció que una feina. 

Li agraden les plantes i gaudeix anant al camp a passejar.  
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El Josep Maria i la Tresa tenen un fill en comú, el Daniel. 
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      Josep Maria Carreres i Casals                    Tresa Andreu i Ribes                            
 

Quins han estat els vostres millors 

moments, i els més difícils? 

Abans que nasqués el nostre fill Daniel, vàrem 

haver de passar per la mort de dos més dels 

nostres fills, una nena l’any 1973, que va 

sobreviure unes hores i al cap d’un any vàrem 

tenir un fill que només va viure uns dies. 

Aquestes morts van ser conseqüència per una 

banda de la incompatibilitat sanguínia i una 

badada dels metges per l’altra. Van ser uns anys 

difícils. Per això, quan va néixer el Daniel, 

després de canviar de metge i sotmetrem a un 

embaràs molt controlat, la nostra alegria va ser 

doblement gran. Quan vam veure que estava sa 

i estalvi, la nostra emoció fou inexplicable. 

Aquest ha estat el nostre millor moment. 

Uns altres moments difícils han estat la malaltia 

del Josep Maria, ara al gener va fer un any. Va 

tenir una arrítmia molt forta. Després li posaren 

un ‘marcapassos’ i encara ara el van controlant. 

Va estar tres dies ingressat a la UCI i deu dies a 

planta. Quina coincidència que el dia que el van 

ingressar, va ser el mateix dia en que va morir la 

nostra primera filla, el dia 2 de febrer. 
 

Quin és el secret de celebrar 50 anys de 

matrimoni? 

Primer, s’ha de tenir molta paciència. Nosaltres 

som com a dos pols oposats, com la nit i el dia. 

De vegades has de fer coses que creus que no 

hauries fet mai però, per l’estimació a l’altra 

persona, les fas. Hi ha moments difícils, però al 

final et reconcilies i t’acabaves acostumant. 
 
 

Com és ara la vostra relació? I com veieu el 

futur?  

Actualment estem molt pendents de la 

medicació del Josep Maria i, al no estar bé, ens 

recolzem més l’un amb l’altre. 

Esperem que marxi aviat aquesta porqueria del 

virus i puguem anar a tot arreu, viatjar amb 

condicions i, sobretot, poder tornar a ballar que 

és una cosa que a tots dos ens agrada molt. 
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Any 1971. Foto de recent casats d’en Josep Maria i la Tresa. 

Any 1963. Un jove Josep Maria amb 

19 anys, a les Basses d’Alpicat 

Any 1963. La Tresa amb 14 anys 

a Rambla Ferran a Lleida 
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Com us vàreu conèixer? 

Un dia de Santa Polònia jo el vaig anar a buscar a 

ballar, ens explica la Dolors. Aquell dia era costum que 

les Polònies triessin i anessin a buscar a ballar al noi 

que volguessin. Ja havíem ballat una altra vegada a 

Alcanó i per això vaig anar a buscar-lo. Jo devia tenir 

17 o 18 anys. Aquell dia, el Pere em va donar 

carabassa però, ben aviat, van començar a ballar junts 

a la pista Cafè Virginia i ens vam posar a festejar. De 

fet, sempre ens ha agradat molt el ball. 
 

Com va ser la vostra boda? 

Vam festejar dos anys i ens vam casar el dia 11 de 

setembre del 1971 a l’ermita. Ens feia molta il·lusió 

de casar-nos en aquest lloc. Va ser una boda senzilla 

però molt bonica, aquell dia va fer molt bon temps.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ens va casar Mossèn Josep Martí. El banquet el vam 

anar a fer a al ‘Restaurant La Masia’. Vam estar un mes 

sencer fent el viatge de nuvis. Primer, una setmana 

sencera a Mallorca i després vam recórrer Andalusia: 

Sevilla, Còrdova, Màlaga... El vam aprofitar molt, com 

si sabéssim que després estaríem vint-i-cinc anys 

sense moure’ns de casa. No vam tornar a fer un viatge 

llarg fins a les nostres ‘Noces de Plata’. Aquest cop, 

vam anar acompanyats d’uns amics nostres. 
 

Quins han estat els vostres millors moments, i els 

més difícils? 

Els millors moments són quan arriben els fills, això és 

molt bonic, és una cosa nova i grandiosa, això només 

és comparable a l’arribada de les netes.  

De moments difícils... sempre n’hi ha per desgràcia. 

 

 

Va néixer el 22 d’agost del 1950 a Torres de Segre, per tant 

té 70 anys. Filla d’en Josep Piñol i la Rosa Companys. Van ser 

quatre germans: la Mª Àngels, el Josep, el Salvador i ella.  

Ha treballat a ‘La Xurreria de Torres’, en un hotel, un 

restaurant i també ha anat al camp a collir fruita. Les seves 

aficions són cuidar flors i fer ganxet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Va néixer el 4 de març del 1945 a Barcelona, per tant té 76 

anys. Fill de l’Isaac Fernández i la Tresa Prim. Va ser fill únic. 

La seva professió ha estat la de pagès.  

Fora de la pagesia, el que li ha agradat molt sempre ha estat 

llegir, jugar als escacs i seguir els esports. 
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El Pere i la Dolors tenen un fill, el Pere, i una filla, la Sara. A més a més, tenen tres netes: l’Emma, la Lourdes i la Clàudia. 
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       Pere Fernández i Prim            Maria Dolors Piñol i Companys 
 

 

 

 

 
 

Que no t’arriben els diners i saps que has de fer 

bondat i treballar molt, etc.  

Nosaltres, fins ara hem tingut salut. Ara ja ho 

tenim més complicat, fa dos anys a mi em va 

agafar un ictus i després he tingut alguna altra 

complicació, ens conta el Pere. Ara estem vivint 

una altra etapa, no podem sortir, però hem 

aprofitat els anys en que sí hem pogut fer-ho. 
 

Quin és el secret de celebrar 50 anys de 

matrimoni? 

Segurament moltes vegades ens hauríem tirat 

els plats pel cap, si anys enrere la vida hagués 

estat com ara, no sé si ens hauríem separat. Però 

abans s’aguantava més i amb una bona dosi de 

paciència, els problemes s’anaven superant. 
 

Com és ara la vostra relació? I com veieu el 

futur?  

La nostra relació d’ara és de companyia, 

respecte mutu i estimació. No és la mateixa 

estimació de quan es festeja però és una 

estimació forta que s’ha anat endurint a base 

dels anys. 

El que voldríem és estar almenys com ara i que 

als fills no els faci falta de res. Que tinguem salut 

i harmonia. 
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Any 1971. Foto de l’enllaç entre la Dolors Piñol amb 21 anys  

i el Pere Fernández amb 26 anys. 
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Any 1954. El Pere amb 9 anys fent la Primera Comunió Any 1959. La Dolors amb 9 anys fent la Primera Comunió 
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Com us vàreu conèixer? 

El Josep Lluís ens explica que l’any 1966, quan  ell 

jugava amb el Lleida, va anar al Sicoris Club amb un 

amic de Sudanell que coneixia una noia. Aquesta noia 

va porta una amiga que va resultar ser la Mª Àngels.  

Això va ser a l’estiu, la segona a la pista de ball del 

Sicoris que era als Camps Elisis.  

Després de la segona trobada ja no van parar de 

ballar. Van festejar durant uns tres anys. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Com va ser la vostra boda? 

La nostra boda no va ser el lluïda que ens hagués 

agradat, degut a que molts familiars no van venir 

perquè hi havia una tieta del Josep Lluís que estava 

greu. La Mª Àngels ens explica també que es van casar 

en una església de Pardinyes, el 19 de març del 1971. 

El banquet el van fer a l’hotel de l’estació de trens i 

d’allí ja van marxar de viatge de nubis amb el seu sis-

cents de color blanc a fer la volta a Espanya. 

 

 

 

 

Va néixer el 21 de setembre del 1949 a Lleida, per tant té 71 

anys. Filla d’en Miquel Monclús, de Seròs i la Kènsia Abella, 

de Bovera. Van ser quatre germans/es: el Miquel, l’Emilio, 

la  Kènsia (tots difunts) i ella mateixa. 

Després de la seva sortida de l’escola nacional, va haver 

d’estudiar en acadèmies privades. Fins que es va casar, va 

estar treballant amb el seu pare que tenia dos magatzems 

de fruita. Després, s’ha dedicat a les tasques de la casa i a 

tenir cura dels fills i el marit. 

La Maria Àngels té veritable passió per crear. Li agrada l’art 

en totes les seves vessants. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Va néixer l’1 de març del 1946 a Torres de Segre, per tant té 

75 anys. Fill d’Eusebio Martín i la Dolores Val. Té un germà 

que es diu Laureà. 

Després d’estudiar comerç pràctic a Torres, que era com una 

formació professional, amb 15 anys va començar a fer de 

peó a l’empresa de construcció del seu pare i com a 

constructor ha estat treballant tota la vida. Ha estat 24 anys 

a l’Ajuntament de Torres, com alcalde o com a regidor i 12 

com a diputat de la Diputació de Lleida. 

La seva gran afició ha estat el futbol. De jove va jugar uns sis 

anys amb el Club del Lleida i després va jugar amb l’equip del 

Monzó, amb el Binèfar i amb el de l’Egea de los caballeros. 
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El Josep Lluís i la Mª Àngels tenen tres fills: la Mª Àngels, el Josep Lluís i l’Antoni. Tenen cinc nets/es: la Neus, el Miquel, el Marc, la Júlia i l’Alba. 
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         Josep Lluís Martín i Val           Maria Àngels Monclús i Abella 
 

 

 

 

 

 

Com anècdota el Josep Lluís ens conta que baixant 

cap a Andalusia, xafà una línia contínua i els 

pararen una parella de policies motoristes. Quan 

aquests van descobrir que eren catalans, els hi 

van dir: ‘Pues leña a los catalanes!!’.  

Va ser la primera vegada que vaig escoltar una 

paraula despectiva cap a persones pel simple fet 

de ser de Catalunya. Després s’ho van prendre a 

broma, no ens van cobrar la multa i ens van deixar 

anar sense més problemes. 
 

Quins han estat els vostres millors moments, 

i els més difícils? 

Amb cinquanta anys hem passat tota classe de 

moments. Hi han hagut problemes com a família 

que semblava que no es podien tirar endavant, 

però s’ha aconseguit.  

Nosaltres, hem estat uns privilegiats perquè 

sempre hem viscut sols a casa i hem fet la  nostra. 

El 90% de les parelles que es casaven llavors van 

haver de conviure amb els pares o els sogres i això 

és molt més difícil de suportar. 
 

Quin és el secret de celebrar 50 anys de 

matrimoni? 

A part de tres quilos de paciència, reconèixer que 

no som iguals i adaptar-nos l’un a l’altre.  

Hem acceptat tant l’un com l’altre els gustos i les 

aficions de l’altra persona. 
 

Com és ara la vostra relació? I com veieu el 

futur?  

Nosaltres voldríem tindre salut i acabar els dos 

junts. Voldríem que la vida fos agradable, tenim 

els medis per poder passar-ho bé.  

La Mª Àngels té una casa gran i jo tinc el meu hort, 

ens explica el Josep Lluís.  

Ens agradaria tenir una vida tranquil·la amb els 

fills i la resta de la família. 
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Any 1971. Foto de l’enllaç del Josep Lluís i la Maria Àngels 

Any 1954. En Josep Lluís, el dia 9 

de maig, fent la Comunió a Torres 

Any 1958. La Mª Àngels, el dia 8 de 

maig, fent la primera Comunió  

a Sant Joan de Lleida 
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Com us vàreu conèixer? 

El Josep va fitxar pel club de futbol Alpicat, quan feia 

la mili i es va ajuntar amb la colla de l’Anna. Allí, es 

van conèixer.  

L’Anna ens explica que ell es va enamorar de la seva 

millor amiga i després ella li va prendre. La seva mare 

li va preguntar on anava amb un noi més jove que ella 

i l’Anna li va contestar que es pensava que era com 

els seus amics, però que ja no hi havia res a fer, 

perquè se l’estimava. 

El Josep va anar de voluntari al servei militar un any 

abans i això va despistar a la seva futura esposa. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com va ser la vostra boda? 

La boda va ser el dia 1 de maig de l’any 1971 a 

l’església de Santa Teresita de Lleida, perquè a 

l’església d’Alpicat feien obres. Aquell dia va fer un 

gran aiguat, i això només va ser el començament 

perquè durant tot el viatge de nuvis va ploure. 

El dia de la boda, després de la cerimònia, van anar a 

fer el convit al restaurant La Masia, i allí els nuvis van 

tancar-se en una habitació del segon pis, esperant que 

arribessin els convidats per fer l’hora de l’entrada al 

banquet, ja que no van poder anar a fer el reportatge 

fotogràfic a l’exterior. 

 

 

 

 

Va néixer el 18 de setembre del 1946 a Alpicat, per tant té 

74 anys. Filla d’en Josep Gispert i la Salut Jofre. Té dos 

germans, el Josep i el Joan. 

L’Anna ha treballat cuidant infants, de minyona, de cuinera 

en una escola, d’ajudant de perruquera, embalant i fent la 

feina de casa. 

Li agrada molt la jardineria i se li dona molt bé la cuina. Li 

encanta  provar receptes noves. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Va néixer el 13 d’agost del 1947 a Torres de Segre, per tant 

té 73 anys. Fill d’en Francisco Tost i la Ramona Prim. Té una 

germana, la Filo.  

Ha fet de manobre, paleta i de  pagès. Va treballar també al 

parador de Catalunya i Aragó i uns quinze anys a la brigada 

de l’Ajuntament de Torres.  

Li agrada molt el futbol i hi va jugar fins als 55 anys amb 

l’equip de Torres, el d’Alpicat i amb els veterans de Soses. 

Ara gaudeix mirant aquest esport per la tele. 
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El Josep i l’Anna tenen un fill, el Josep Ramon, i una filla, la Gemma. A més, tenen quatre nets/es: la Laura, la Laia, el Sergi i la Jana. 
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'any 1971 es van casar 15 parelles de les quals el nuvi o la núvia eren de Torres de Segre. D'aquestes, no 

totes han pogut arribar als 50 anys de casats amb els dos conjugues vius i algunes no viuen al poble. L'any 

passat vam començar a dedicar ‘l'Entrevista’ del Pregoner del mes d'abril a les parelles que celebraven les 

seves Noces d'Or. Aquest any, no podia ser menys i també ho farem així. Aquest cop, però, són moltes més les 

parelles a les quals haurem d'entrevistar, i hem decidit fer-ho en dues parts. Avui us presentem la primera d’elles. 

Lluny del que es pugui pensar, després de cinquanta anys de matrimoni, en aquestes cinc entrevistes, no hem 

trobat entre les parelles, cap paraula mal dita, cap mirada despectiva, cap sortida de to. Crec que tots i totes han 

estat ben sincers i sinceres. M'he trobat molta comprensió, estimació i, sobretot, respecte. 

Felicitats parelles i gràcies per confiar-me les vostres històries, les que he contat i les que hem decidit entre els tres, 

que no es poden contar. 
 

 

Durant la passejada de nuvis amb el cotxe particular, 

va ploure tots els dies. Al final el Josep i Anna van 

tornar a casa abans d’hora, tips de tanta aigua. Encara 

ara, i entre els seus amics, tenen la mala fama de 

portar el mal temps. 
 

Quins han estat els vostres millors moments, i els 

més difícils? 

Nosaltres podem estar contents perquè de moments 

molt dolents no n’hem tingut, no hem tingut malalties 

o desgràcies importants. Èpoques bones i dolentes 

com tothom. Hem patit més els problemes dels fills 

que nosaltres com a parella.  

La criança dels fills és la època molt bonica de la vida, 

diu l’Anna, que per ella el fet de ser mare l’ha omplert 

moltíssim. El Josep remarca que les reunions familiars 

són un fet que els omple de vida. Tenen un mas a 

Alpicat i allí hi han viscut moments molt feliços. 
 

Quin és el secret de celebrar 50 anys de 

matrimoni? 

Per nosaltres, el respecte i l’estimació són el secret. 

Una altra cosa prou important és parlar i posar en 

comú allò que no es troba bé. Si deixes que el temps 

passi, els problemes empitjoren. 
 

Com és ara la vostra relació? I com veieu el futur?  

Nosaltres estem bé, només discutim per tonteries. El 

Josep ens confessa que adopta la tècnica de respectar 

el que l’Anna desitja i així tot va bé. Sempre ens hem 

complementat molt bé, ens diu. 

El futur el veiem una mica negre, la pandèmia ens ha 

deixat preocupats. El que ens importa més és que la 

família vingui per casa i gaudir tots plegats.  
 

 
 

 

L 

Any 1971. En Josep i l’Anna recent casats. 
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Any 1953. El Josep, amb 6 

anys, a la processó  

  Any 1955. L’Anna, amb 9 anys, el 

dia de la seva Comunió 

Josep Tost i Prim       Anna Gispert i Jofre 

Pepita Ruestes i Piñol  
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 
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         ANTIGUES BOTIGUES DE TORRES DE SEGRE -1ª PART- 
 

na de les peces claus de tota comunitat, un lloc d’encontre d’un poble, un indret on a més a més 

d’aprovisionar-se dels productes necessaris s’estableix els millors vincles comunicatius i tenen lloc 

les converses més secretes i les més cridaneres a la vegada, aquests indrets són les botigues. 

Les botigues són els aparadors de la vida social d’un poble. Avui, en el nostre apartat de recerca del ‘Sabies 

que’..., volem recordar i visualitzar alhora aquelles botigues de la nostra vila que, malauradament, han 

desaparegut però que resten en la memòria de molts de vosaltres. Sobretot de la gent més gran de Torres. 

Recordant-les, de ben segur que les hi tornem a donar vida. 

Hem  començat per una zona, concretament la del Carrer La Barca i anterior. Estirant del fil, hem descobert 

moltes més botigues de les previstes i, és per això, que dividirem aquest tema en diverses edicions. 
 
 

FORN DE ‘CAL TOMÀS’ 
 

El forn de ‘Cal Tomàs’, el va començar el Tomàs Donés, fill de l’Albagés, 

que es va casar amb l’Amparo Blanes, filla de Torres de Segre. Tots dos 

es van posar a viure a la casa que l’Amparo tenia al davant de l’església, 

la mateixa on tindrien després el forn i la botiga.  

El matrimoni tingué dues filles, la Carmen i la Pepita. La primera es va 

casar amb el Francisco Prim i Sanjuan i la Pepita es va quedar soltera. 

A mitjans dels anys 1950, entre els tres, van continuar el negoci familiar. 

El Francisco era l’encarregat d’elaborar la massa tant dels pans rodons 

com de les barres i coïa les masses en el forn de llenya que tenien. També feien coques dolces, magdalenes 

i ‘carquinyolis’. A més dels productes que venien, també es dedicaven a coure les magdalenes i coques que 

els hi portaven les veïnes i que aquestes elaboraven a casa seva. De les dues germanes, anomenades per la 

gent del poble com ‘les tomasses’, la Pepita era la que es dedicava més a estar de cara al mostrador i la 

Carme estava més a dins la rebotiga fent la feina de casa i cuinant, tot i que també despatxava algun cop. 

El Francisco i la Carme van tenir dues filles, la Montserrat, que és la que ens explica la història de la botiga, 

i l’Amparo, anomenada familiarment com ‘Amparín’. 

La Montserrat recorda que per Nadal a la botiga feien 

un gran pessebre que anava de punta a punta de les 

prestatgeries i que quedava exposat durant totes les 

festes. La Pepita feia el pessebre però, tota la família, 

quan tenien la botiga tancada, cantaven i tocaven la 

pandereta i les castanyoles. 

La botiga era l’avantsala de l’habitatge familiar. A la 

part del darrere de la petita botiga i de l’obrador hi 

havia la cuina i el menjador i, darrere, un corral amb 

un servei i un lloc on el Francisco hi guardava la llenya pel forn. A la part de dalt hi havia les habitacions.  

La Carme i l’Amparín també ajudaren a la botiga fins que es van casar i van marxar a viure fora vila. La salut 

dels seus pares va empitjorar i, després d’uns tres anys d’anades i vingudes i d’estades a casa de les filles, a 

finals dels 1980, aproximadament, ‘Cal Tomàs’ va tancar. 

U 
espai d’història local 

  

Val de compra equivalent a 5 kg de pa 

Publicitat de la pastisseria al llibret de la Festa Major del 1962 
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L’ESTANC 
 

 

(Més informació... en el reportatge dedicat a la donació d’una balança i una màquina de fer el mondongo de l’estanc, en la revista  el Pregoner de maig del 2020) 
 

L’Estanc de la vila, després de la Guerra Civil, estava on és ara la Plaça Catalunya. El matrimoni Florensa - 

Miquel  tingueren cinc fills: El Tonet, El Joaquim, El Miquel, el Jaume i el Josep. Però, fou el Joaquim 

Florensa i Miquel qui al casar-se amb la Teresa Font i Prim, es va fer càrrec de la botiga, traslladant-la 

posteriorment a l’altra banda del mateix carrer. Per la seva banda, la mare de la ‘Treseta’, tal com se 

l’anomenava al poble, també havia tingut una botiga de queviures on després la seva jove, la Maria Badia 

va posar-hi una merceria -de la que en parlarem en una altra edició-. 

Com que el Miquel i la Treseta, un cop casats, es quedaren la casa pairal i a tots dos els agradava el negoci, 

es posaren darrere del taulell de l’Estanc. La Griselda 

Font, neboda de la Treseta ens explica, des dels seus 

records d’infantesa, que el dia de la matança del 

porc era com una festa per a la casa. Els seus tiets 

paraven la taula gran i tothom que hi treballava, 

aquell dia es quedava a dinar. 

La Divina Font, també neboda dels estanquers, els 

va ajudar uns anys durant la seva joventut. L’estanc 

d’aleshores era una botiga on es podia  trobar de tot, 

era com un petit supermercat, on podies adquirir a 

més a més del tabac i productes del porc, begudes, 

productes de neteja i queviures en general. També 

ens han explicat que feien un codonyat molt bo.  

Un cop el ‘Quimet’ es va jubilar, va ser la Treseta qui 

va continuar el negoci, ja sense la secció de la carnisseria, fins que a principis dels anys 1990 va passar la 

titularitat de la ‘tabacalera’ a l’Assumpció Font i Badia, també neboda de la parella.  

L’Assumpció reestructurà el negoci, conservant el tabac i posant a la venda 

productes de regal, llenceria, llistes de comunió i de boda, bosses, maletes... i 

objectes de decoració en general. De tothom era coneguda la vessant artística 

de la ‘Sussi’, que donava també classes de pintura. A l’entrar a la botiga es notava 

a l’instant el seu toc personal i de bon gust amb una gran varietat de productes. 

Després de la defunció de l’Assumpció, agafà el negoci la seva filla Sara. Aquesta, 

va continuar amb la línia de la seva mare, afegint també el servei de recàrrega 

de mòbils i amb la Mª Carmen Molins com a ajudant. Després d’uns anys, la 

botiga tancà i l’estanc nou va obrir al Carrer Unió, l’any 2017. 

 

CA LA FARRERA 
 

Ca la Farrera era una botiga molt petita que ocupava l’entrada d’una casa que hi havia al Carrer La Barca i 

que feia xamfrà amb el Carrer Bonaire, just al costat del ‘Pepito del Molí’, on venien tot de productes de 

roba. La portava una parella, ell es deia Manel i a ella li deien ‘la Farrera’. L’home, anava a fer la venta 

ambulant pels pobles amb la seva ‘tartana’. En aquest petit establiment hi podies trobar tot el necessari per 

cosir, peces de roba per a fer, botons, calces, calçotets, sostenidors... A fora, a la porta, hi havia una corda 

on hi penjaven els davantals i altres peces de roba. A dintre, com que l’espai era molt reduït, els  productes 

estaven molt atapeïts i amuntegats. A finals dels anys 50, com que la parella no va tenir descendència i al 

fer-se grans, van tancar la botiga. 

En Miquel, la Treseta i la Divina rere del mostrador  
ben farcit de productes d’elaboració pròpia i de qualitat 

L’Assumpció Font  
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LA PERRUQUERIA DE LA FILO 
 

A  mitjans de l’any 1971, la Filomena Tost i 

Prim, anomenada ‘la Filo’, va obrir una 

perruqueria al Carrer del Bou, en el mateix lloc 

on el seu pare, el Tost, treballava el vímet i feia 

cistells. Una de les primeres núvies que va 

pentinar la Filo va ser la Carme Casals, que es 

casava aquell any, en aquella famosa boda dels 

tres germans Cardó.  

Va ser una perruqueria molt famosa, com que 

ella era jove i dinàmica hi anava molt gent. Tenia 

molta feina, tanta, que en caps de setmana o en dies assenyalats eren les dues o tres de la matinada que 

encara pentinava. En aquell temps, les perruqueres treballaven més que ara. Hi va treballar durant 12 anys. 

L’Anna Gispert, que és la seva cunyada, ens conta que va ser la seva ajudant. L’Anna aplicava els tints, feia 

la manicura i rentava els caps de les senyores. En aquella època, els senyors anaven exclusivament als 

barbers. La Filo treballava cada dia de la setmana, menys el diumenge, però al casar-se i anar a viure a Soses, 

va anar espaiant la seva presència a la perruqueria i la va mantenir oberta durant dos o tres anys més. 

 

CAL PEPITO DEL MOLÍ 
 

El Sergi prim, ens explica que els seus avis, el Josep Serra i 

Ruestes i l’Antònia Gort i Cilici van obrir una botiga 

després de casar-se, l’any 1921. Estava situada al Carrer La 

Barca, número 2. La casa era de l’oncle del Josep, que era 

de ‘Cal Molí’ i tenia 3 pisos. Al carrer hi havia 3 portes, una 

per entrar a la botiga, una segona per anar als pisos i una 

tercera porta on hi havia un sabater. Al primer pis vivien 

ells, mentre que el segon i el tercer estaven de lloguer. El 

matrimoni tingué una filla, l’Antònia Serra i Gort. 

El Josep s’encarregava de la llum del poble i la seva dona, 

l’Antonieta, es cuidava de la botiga. Quan es va obrir a la botiga s’hi venia productes bàsics: arròs, cigrons, 

fesols, sopa, sucre, cafè, galetes, confits i anisets, tot a granel, i llet condensada en pot de vidre.  

També venien lleixiu a granel, bombetes i 

espardenyes per a homes i dones. El cafè el tenien 

en gra i, al moment de vendre’l, es triturava amb un 

molinet manual de la marca ‘ELMA’. Els dijous 

posaven l’abadejo a dessalar i el venien el divendres 

perquè aquest dia de la setmana no es menjava 

carn.Del mes de novembre fins al mes de març, 

mataven un porc cada setmana o cada deu dies. 

Tenien a la Concepció de ‘Cal Pobret’ que 

s’encarregava de fer el mondongo els dies de la matança. Per triturar la carn i fer les llonganisses tenien 

dues màquines manuals i una d’elèctrica. La gent compraven els xoriços i les llonganisses acabades de fer i 

les assecaven a casa seva. A la botiga hi havia un lloro, que el varen portar del Molí. A la canalla del poble 

els hi feia molta gràcia perquè cantava i quan sortien del col·legi, passaven per la botiga a veure’l. 

La Filo Tost i l’Anna Gispert, les dues treballadores de la perruqueria 

En Josep Serra (Pepito) i l’Antònia Gort 

Elements que es conserven de la botiga, com el primer molinet de cafè 
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Després de la Guerra Civil van tornar a obrir la botiga ‘Drogas, comestibles i coloniales’ en la que hi havia 

una mica de tot, sobretot alimentació. Ja no mataven el porc.  

L’Antònia s’anà fent gran -en aquell temps no havia pensió de jubilació- i anà a ajudar-la  a la botiga la seva 

neta, la Pepita Prim sobre l’any 1968 fins que es va casar. Després hi va començar a anar la seva germana, 

la Teresa Prim que els va ajudar fins al  1977 quan es va tancar la botiga. L’Antònia, aleshores tenia 84 anys. 

 

CA LA QUIMETA DEL NÚGOL 
 

Al Carrer La Barca número 7, hi hagué durant molts anys una 

carnisseria a la que s’anomenà ‘Ca la Quimeta del Núgol’. 

La Quimeta Aguilà i Prim despatxava els corders que el seu 

marit, Francisco Pau i Drudes, pastor de tota la vida, matava 

i espellava. A la botiga també hi tenia gallines que comprava 

per a tornar a vendre. Actualment, encara hi ha gent de 

Torres de Segre que recorda amb nostàlgia els ‘garronets’ pel 

caldo que hi comprava. 

La carnisseria de la Quimeta es va muntar a finals dels anys 

40, tot just es casaren i van anar a viure a la mateixa casa on 

hi van ficar la botiga. A la part del darrere, hi havia la càmera 

del fred, la cuina i el menjador, el servei i les habitacions eren 

a la part de dalt. 

Un dels dies de més feina de la carnisseria era sens dubte el dilluns de 

pasqua. Molta gent li encomanava el corder per fer la mona. Ja veus a la 

família matant més corders de l’habitual i a la Quimeta passant-se el 

diumenge fent els paquets de comandes que venien a buscar el dilluns. 

Una cosa que es feia abans, era vendre la sang dels corders que es 

mataven. Segons ens explica el Josep Maria Pau, quan mataven els 

corders al patí que tenien al Carrer el Molí, on ara hi té la casa, la sang 

de l’animal la guardaven en una plata amb sal i es quallava. Després la 

sang la tallaven en quatre parts i la venien a 1 pesseta per tall. Juntament 

amb la sang, les potes, el cap i les freixures també les venien i les 

portaven a les cases que les compraven. Generalment, mataven dos dies 

a la setmana, dilluns i dijous, una mitjana de sis o set corders i, 

normalment, ja ho tenien tot venut. Tot això per Pasqua es multiplicava. 

La Quimeta era una dona molt treballadora, no parava en tot el dia, al taulell era molt alegre i dinàmica. 

Segons ens han explicat algunes clientes, encara que no portessis diners o que te’n faltessin, la Quimeta no 

deixava que marxessis amb les mans buides. La botiga estava oberta al matí però, moltes vegades, com que 

vivien al mateix lloc, també havia d’atendre a les clientes que hi anaven per la tarda. Era una dona valenta 

i amb força. Ella mateixa trossejava a peces els corders que li portaven d’una peça. Els penjaven en uns 

ganxos i, després de tenir-los un migdia assecant-se, els posaven a la càmera. L’endemà, la Quimeta 

s’encarregava de tallar-lo segons les exigències de la venda. 

El Josep Maria també ens explica que al principi de la botiga, els animals s’anaven a matar a l’escorxador 

municipal que hi havia, antigament, al costat del pont. El veterinari d’Alcarràs passava de tant en tant a 

comprovar el bon saber fer de la matança i a analitzar la carn, però com que el corder no és tant perillós 

com el porc, els deixaven treballar sense problemes. Un cop el Francisco es va jubilar i la família va anar a 

viure al Carrer Barri Nou, la Quimeta va tancar la botiga. 

Inici anys 50. La Quimeta amb el Sisco Pau en braços al 
Carrer La Barca. Al darrere, ‘Ca l’Adroguer’, ‘Ca la Beà’ i 
la porta petita de ‘Cal Pepito del Molí’. 

En Francisco Pau espellant un porc senglar. 
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CA L’ASSUMPTA DEL CANÓ/ CAL CALÇONER 
 

La botiga de ‘Ca l’Assumpta del Canó’, del Carrer La Barca, va 

començar abans de la Guerra Civil essent una taberna.  

El Josep Florensa i Ricard es va casar amb l’Assumpció Ricard i Monné, 

filla d’Alcanó. El Josep, en una primeria, anava amb el carro carregat de 

bocois (botes) a buscar vi a Cornudella i, quan arribava, convidava als 

que l’ajudaven a descarregar els bocois a uns quants galets del porró.  

Uns anys més tard, ‘Ca l’Assumpta del Canó’, va deixar de ser només 

taberna per acabar venent de tot: sopa, sucre i llegums a granel que 

es servien en unes paperines de paper segons els grams que volguessin 

la gent. Es venia vi, oli i es va començar a matar porcs, que en aquell 

temps es compraven a les famílies del poble que en criaven. En aquell 

temps els que mataven i venien ‘tocino’ eren ells, a Cal Serafí, Cal 

Pepito del Molí i, més tard, al Quimet de l’Estanc. L’Assumpta era la 

que portava el negoci, feia la llista de tot el que necessitava al Calistro, 

que era la persona que li feia els encàrrecs i li portava els productes de 

Lleida en una camioneta que tenia. El Josep i l’Assumpta tingueren dues filles, la Rosa i la Ramona. 

El Miquel Florensa i Miquel -un dels 5 germans de ‘Cal Estanquer’- es va casar amb la Ramona i, fruit del 

matrimoni, va néixer el Josep Florensa i Ricard, que és el que ens explica aquesta història. 
 

Malauradament, la Ramona va morir molt jove i el Miquel 

es casà amb la germana de la seva difunta esposa, la Rosa. 

La parella fou la que va succeir al Josep i a l’Assumpta al 

capdavant de la botiga, als anys 1950.  

Com que el Miquel va estar treballant en una botiga de 

Lleida a la que li deien ‘Cal Calçoner’, aquest nom es va 

quedar assignat definitivament a la botiga de Torres de 

Segre. Tots dos eren especials per al taulell, ell era molt 

afable amb la clientela i ella mirava més la pesseta.  

A la botiga ‘Ultramarinos de Cal Calçoner’ es venia 

pràcticament de tot. Era com un supermercat dels que hi 

ha a dia d’avui. A més a més de tots els productes derivats del porc, del qual ells mateixos feien el 

mondongo, venien tota classe de queviures, olles, colònies, veles, bacallà sec i remullat, etc.  
 

Després van comprar el ‘forn de Ca la vila’, que estava al Carrer Forn. Al 

darrere de la seva botiga i a la casa del costat, van fer-hi obres i van ampliar 

l’establiment. La botiga i la casa nova es va renovar l’any 1988. 

De la botiga nova se’n va fer càrrec el Miquel Javier Florensa, juntament amb 

el Miquel i la Roseta, els seus pares, i després també hi va treballar, durant 

vint-i-set anys, la Tresa Flix i Mesalles, esposa del Josep Florensa. En aquesta 

època, els porcs ja eren de criança pròpia i en feien tots els productes derivats.  

A les golfes hi tenien un ‘quarto’ on assecaven els pernils, els ‘pitillos’, les 

llonganisses... i a la rebotiga hi venien vi que anaven a buscar a Batea. 

El Miquel Javier va estudiar de cuiner a Lleida i va introduir a la botiga una 

secció de plats per emportar a casa i també donava classes de cuina, de tant 

en tant, per alguna associació local que el requeria. 

En Josep i l’Assumpció, fundadors de ‘Ca 
l’Assumpta del Canó’. Abans de la Guerra 
Civil, en un viatge que van fer a Barcelona. 

A la fotografia, en Miquel Florensa i la Rosa Ricard, 
juntament amb el Miquel Javier Florensa i el Pepe Florensa 

La Tresa Flix despatxant a la botiga 
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Fa més de vint anys que la citada botiga de ‘Cal Calçoner’ va tancar les seves portes.  

En els anys posteriors, l’establiment ha continuat essent local comercial però d’altres empresaris. Hi ha 

hagut dos bars: primer en mans de la Mª Carme Peralta i el Josep Abelló i després amb les germanes Pepi 

i Juani Pereiro i en Francisco Filella. Avui, el regenta la cadena Clarel, abans anomenada Schlecker. 

 

EL FORN DE LA VILA 
 

Els pares del Miquel Drudes, el Miquel Drudes i Florensa i la 

Rosa Torrentó i Charles treballaven al forn de Cal Nastasi. Ell feia 

de forner i ella ajudava en diferents feines. Pels volts de l’any 

1952, van deixar Cal Nastasi per plantar-se pel seu compte i fer-

se càrrec del forn de la Vila situat, precisament, al Carrer Forn.  

Segons el record del Miquel, al seu establiment estava sempre 

ple de gent. Al matí els seus pares coïen i despatxaven el pa, 

moltes tardes les veïnes del poble hi anaven a coure les coques 

o magdalenes que feien a casa. Aquells tardes especialment, el 

forn es convertia també en el safareig social del poble i, per la 

nit, el forn es dedicava a fornejar tabac i caliquenyos per 

l’estraperlo. En aquest sentit, una anècdota d’aquell temps era 

que al mateix moment en que una noia portava una safata plena 

de purets per fornejar, per l’altre carrer venia una parella de la 

benemèrita a fer un registre. Sort que als forners els van avisar 

amb temps i van poder enviar a la noia cap a casa, cames ajudeu-

me abans de la visita oficial. Un altre dia, també van tenir un avís similar mentre fornejaven tabac, 

ràpidament el senyor Drudes va posar més llenya al foc i va convertir el tabac en cendres. 

Hi havia persones al poble que feien farina, la portaven al forn, se’ls hi donava una cartilla amb uns tiquets, 

i sobre els tiquets que portaven se’ls hi lliurava el pa. En aquell temps hi havia quatre pastissers més, el 

Nastasi, el Canxan , Cal Fideué i Cal Tomàs, tots ells es guanyaven la vida. 

La tenda tenia un passadís que donava també al 

Carrer Palla -actualment el Carrer Forn no té 

sortida-. A la part superior de la mateixa hi hagué 

durant un temps una escola, amb molt poques 

condicions i de la que ja vam fer ressò en un ‘Sabies 

que...’ sobre els diferents espais que es destinaren a 

la docència antigament.  

A la mateixa casa, també hi visqué el Baldumero 

Boqué i senyora així com altres persones. A sota, hi 

havia la botiga del pa i la família Drudes vivia a dalt 

de tot de l’edifici però al fons.  

L’establiment era molt gran amb dues pedres de 

molí característiques. El forn que disposava era 

antic, però una peça única i, a la part posterior de tot, hi havia un espai on es guardaven les ‘garberes de 

llenya’. En Miquel ens explica a tall d’anècdota que com que la seva mare tenia sempre molta feina, ell 

anava de braç en braç. 

El Forn de la Vila tancà les portes de manera definitiva, aproximadament, a principis dels anys 1960. 

En Miquel i la Rosa, una nit, a la porta del Carrer 
Forn per on s’accedia al ‘Forn de la vila’. 

Celebració d’una festa de Cap d’Any al ‘Forn de la vila’: en Miquel i la 
Rosa, la Pepita i el Mariano de la ‘Quiteria’ i la Josefina de ‘Cal 
Retratiste’, el Carmelo, el seu marit, feia la fotografia.  
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CA L’ADROGUER 
 

Des d’abans de la Guerra Civil, hi havia al poble ‘Cal Adroguer’ 

al Carrer La Barca, número 3. Allí, el Joanet i la Lluïsa, una 

parella d’Alcarràs hi van fer una botiga de queviures on també 

feien i despatxaven pastissos. Al pis de dalt, hi vivia el vell 

adroguer i, a sota, hi tenien la botiga on hi vivien també el 

Joanet i la Lluïsa.  

Segons ens han explicat el mateix Joanet, tenia molt bones 

mans, feia molts bon pastissos i els deixava tastar al veïnat. 

Molta gent del poble guardaven els ous en una tenalla amb cals 

i per Pasqua els portaven a Ca l’Adroguer per posar-los a les 

mones. Posaven tants ous com anys tenia la canalla. També 

feia braços de gitano, ‘bolados’ i quan la mainada sortia de l’escola, anava a comprar-hi les preses de 

xocolata per a berenar. A la botiga hi venien fins i tot herbes remeieres per guarir malalties. 

La parella, que no tingué fills, ja no va tornar a obrir després de la Guerra i es va quedar a viure a Alcarràs. 

En el mateix lloc, uns quants anys més tard, el Josep Oró i Molins hi va ficar una barberia. El Josep havia 

anat a fer d’aprenent en una barberia d’Alcarràs i després es va plantar pel seu compte a Torres. Allí es 

tallava cabells, retallava barbes i bigotis als senyors que hi acudien durant el dia i de vegades als vespres, 

quan plegaven de treballar. És per això que la seva germana, la Carme Oró, moltes vegades li portava el 

sopar en un cistell i així el Josep podia continuant treballant. El Francisco Ricard va anar també un temps a 

la barberia a practicar l’ofici. A mitjans dels anys 1950, el Josep va decidir traslladar la seva barberia al 

Carrer Major. A ‘Ca l’Adroguer’, uns anys més tard, s’hi instal·laria la pastisseria del Canxan. Però, aquesta 

botiga va tenir els seus inicis en un altre carrer i ja en parlarem en una altra edició. 

 

VENDA DE LLET A ‘CAL BARBASO’ 
 

Al número 10 del Carrer La Barca, el Francisco Florensa i la Carme 

Prim, anomenats de ‘Cal Barbaso’ es dedicaven a vendre llet, cap 

als anys 1950. La casa era la seu habitatge particular i, a l’entrada de 

la mateixa, la gent hi anava a comprar llet. Portaven les seves 

‘lleteres’ d’acer inoxidable de casa i, allí, generalment, la Carmela 

els hi omplia amb la mesura d’un o de dos litres.  

La família tenia les seves vaques en uns terrenys d’un extrem de 

l’actual Carrer Onze de Setembre.   
 

Els fills de la parella, en Francisco i la Carmeta van 

continuar desenvolupant aquesta activitat fins ben 

entrats els anys 80.  

Aquesta botiga a la que fem referència, no era un 

establiment pròpiament dit, sinó que s’aprofitava 

l’entrada de la casa familiar per subministrar la llet al 

veïnat del municipi. Aquesta mateixa activitat, 

també la van fer altres cases del poble, de les que ja 

en parlarem més endavant en les edicions posteriors 

de la present revista, com van ser ‘Cal Pelegrí’, ‘Ca la 

Lola del Papi’ o ‘la Nuri’ del Carrer Palla. 

Imatge actual de la casa de ‘Cal Barbaso’ 

Anys 50. Davant de ‘Cal Barbaso’. L’Assumpta del ‘Canó’, la seva germana 
Adelina, la Carmeta del Barbaso amb la seva mare i el seu fill, el Sisco. 

 

Imatge actual de la casa que fou Ca l’Adroguer 
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CAL NASTASI 
 

L’Anastasi Filella, que era de ‘Cal Calca’ i es casà amb 

l’Antonieta Forcat, va muntar un forn de pa i pastisseria 

al número 15 del Carrer La Barca, després de la Guerra. 

El ‘Nastasi’ pastava el pa i feia els productes de 

pastisseria. Pel que sembla, feia unes coques de recapte 

molt bones. Era un home geperut i molt bona persona. 

Les senyores del poble li portaven les coques i les 

magdalenes que feien a casa i ell les hi fornejava. Tenim 

testimonis d’algú que, fins i tot, li havia portat unes 

cortines de casa per eixugar-les prop del seu forn.  

A l’Anastasi li agradava molt caminar. Per desgràcia, va 

agafar una pulmonia, només tenia 40 anys quan va morir. 

L’Antonieta i ell varen tenir una filla, la Mª Rosa que 

actualment viu a l’Hospitalet. Quan l’Anastasi va morir, 

el Miquel Drudes i la Rosa Torrentó van començar a 

treballar a la pastisseria fins que es van plantar pel seu 

compte al Carrer Forn.  

Després, la senyora Antonieta Forcat va contractar al 

Joan Bosch, un pastisser de Mollerussa per a treballar al 

forn i amb el que es va acabar casant més endavant. ‘Cal 

Nastasi’ va tancar cap a mitjans dels anys 50. 

 
 

n aquesta primera entrega d’alguns dels antics establiments que han existit al nostre poble, us hem 

fet una síntesi de bona part de la informació que hem pogut recollir a través de diferents testimonis, 

tant de familiars descendents com d’usuaris i usuàries, que han explicat amb un clar sentiment de 

nostàlgia i melangia tot allò que encara tenen ben present sobre aquests indrets del nostre municipi que 

han esdevingut amb el temps més que un lloc per anar a comprar i proveir-se. Una informació molt rica i 

impagable que hem volgut recollir en aquest article amb la dificultat afegida de cercar fotografies antigues 

sobre els mateixos establiments conseqüència dels pocs mitjans fotogràfics dels què es disposa abans. 

Aquesta ha estat una recerca laboriosa però molt interessant alhora que ha despertat indrets desconeguts 

per a molts de nosaltres i històries infinites fruit de vivències personals de part del nostre veïnat. 

De ben segur que encara resten moltes més coses per dir d’aquestes botigues, no obstant, esperem que 

pugueu gaudir del present reportatge i dels que vindran tot recordant i descobrint, alhora, els antics 

comerços del nostre estimat poble. 
 

 

Nota: De cara a complimentar i oferir uns propers reportatges el màxim de complerts, demanem si algú té 

fotos o informació de botigues antigues de Torres de Segre, que truqueu a l’Ajuntament o adreceu-vos a 

la Regidora de Cultura. Entre tots i totes serà més fàcil recuperar la nostra història. Gràcies. 
 
 

 

 

Informació: Montserrat Prim i Donés, Griselda Font i Badia, Anna Gispert i Jofre, Teresita Andreu i Ribes, Sergi Prim i Serra, Mercè 

Beà i Jové, Carme Oró i Molins, Josep Maria Pau i Aguilà, Miquel Drudes i Torrentó, Josep Florensa i Ricard, Mª Rosa Filella i Forcat, 

Maria Grau. 
 

Fotografies: Griselda Font i Badia, Anna Gispert i Jofre, Sergi Prim i Serra, Josep Maria Pau i Aguilà, Miquel Drudes i Torrentó, 

Josep Florensa i Ricard, Rosa Escolà i Gaya, Maria Rosa Filella i Forcat. 

E 
Imatge actual de la casa on hi havia ‘Cal Nastasi’ 

L’Anastasi amb la seva filla la Maria Rosa 
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Ajuntament Torres de Segre 

Fa un any els carrers eren silenciosos. La por racional a un contagi es 
mesclava amb la por a una denúncia i sanció. Era el mes d'abril i la 
primavera era el que passava allà a fora: un espai exterior només 
reservat als pagesos, considerats per primera vegada 'essencials'. 
La Natura respirava, deixava sentir els sons naturals. L'afecte es 
mostrava als balcons i als hospitals. Els ancians a les residències 
emmalaltien i morien sols. No hi havia gent per treballar al camp ni 
als magatzems; la nostra vida productiva penjava d'un fil. 
Era el mes d'abril i el Sol sortia més aviat i se n'anava més tard. Els 
fruits creixien i calia acompanyar-los, però els treballadors no venien. 
Han passat dotze mesos de tot això. Estem en la mobilitat restringida. 
Han sortit moltes vacunes d'esperança; alguns ja ens l'han ficada, 
d'altres, diuen que aviat. En alguns llocs ja semblen estar en la 
situació anterior a la Covid. Presumeixen d'haver sabut compaginar 
salut i economia. En altres indrets, molts negocis han tancat i ja no 
tornaran a obrir. 
La veritat i la mentida sovint es confonen, però els carrers ja tornen a 
anar plens de vida. La literatura del poble ja s'ha fet més colorista i 
alegre. La cultura torna amb mascareta i gel, però torna. 
La primavera altera la sang sí..., però no de la mateixa manera a un 
jove que a un de vell. Una rosella blanca solitària ens recorda que la 
bellesa és subjectiva i efímera i s'aprecia quan el silenci i l'atenció 
s'imposen. Una rosella blanca entre mil de roges? Sí, passa de tant en 
tant, entre l'abril i maig. Si caminem per la vida, a poc a poc, i mirem 
amb atenció, les veurem. El problema és que sempre tenim pressa i 
anem distrets pensant en altres coses. 

Quim Estadella 
 


