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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         
12:30   15:15 

7:15    19:00    
21:00 

7:15     7:45     12:00 
18:00   19:25 

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 
 
 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Amb l’arribada oficial de l’estiu, el juny s’ha presentat 

ben d’hora amb les seves credencials que habitualment 

el defineixen: uns registres alts de temperatura que han 

passat dels 35 graus puntualment, durant la primera 

quinzena, escassetat de precipitació tot i el pas d’algun 

front de tempesta poc actiu i bonança meteorològica la 

resta de dies amb mitjanes agradables durant el dia i, 

sobretot les nits.    

L’inici de l’estació estival i amb ella el començament 

d’una nova campanya fructícola, la finalització d’un curs 

escolar especial i complicat a causa de l’evolució de la 

pandèmia, la cloenda de moltes activitats i cursos lúdics 

i esportius per donar pas al descans per vacances, 

l’activació del Casal d’Estiu, la revetlla de Sant Joan, 

diferents propostes culturals així com el tret de sortida 

a la temporada de piscines, fan que el juny sigui un mes 

d’activitat elevada, tot i l’extrema prudència que el 

moment sanitari requereix.  

La flexibilització de les restriccions, l’elevat nombre de 

la població vacunada i el descens de casos positius i 

hospitalitzacions, han obert la porta a un nou estiu que 

dependrà de tots plegats que sigui el primer de molts 

més millors. Sembla que la batalla contra el virus 

l’estem guanyant, no obstant ja hem vist més d’un cop 

que la situació és canviant i els últims registres de mes 

mostren un repunt de contagis fruit de la nova variant. 

Per tant, gaudim de l’estiu com ens mereixem però fem-

ho amb responsabilitat, sentit comú i seny... fem-ho bé. 
 

Per cloure, aquest mes la revista ha volgut donar veu al 

veïnat per debatre sobre el canvi climàtic que ens 

afecta al món i les perspectives de futur en aquest 

sentit, i dedica l’apartat de l’entrevista als nostres nous 

representants locals del pubillatge comarcal i al que 

caduca i un ‘Sabies que...’ en forma de tercera entrega 

sobre els antics comerços i establiments de Torres de 

Segre, en aquesta ocasió, del carrer Barri Nou, conegut 

majoritàriament com el carrer Davant. 
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Marc i la Winona rebuts al Consell Comarcal; Exposició ‘Premi il·lustració 
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l’Escola i la Llar d’Infants; Comença un nou Casal d’Estiu;  
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Temperatura amunt i poca precipitació. 

 

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
L’Ajuntament de Torres de Segre renova la pàgina web i estrena app mòbil 

 

ACTUACIONS 
 

L’ENTREVISTA  -especial pubillatge comarcal- 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 

SABIES QUE 
Les antigues botigues de Torres de Segre -3ª part- Carrer Davant 

 

Text i fotografia de Quim Estadella 

 



 
 

 
1 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE JUNY – Juliol 2021 

 

 

 
 

CELEBRACIÓ DEL ‘CORPUS CHRISTI’ 
 

Els nens i les nenes que aquest any han fet la Primera Comunió, 

han estat els protagonistes de la celebració de la festivitat del 

‘Corpus Christi’, el diumenge 6 de juny. Davant les restriccions 

sanitàries que aquest dia encara impedien les processons, les 

responsables de la catequesi han optat perquè l’acte es dugués 

a terme, de  forma estàtica, a la Plaça Catalunya. 

A primera hora del diumenge, veïns i veïnes voluntàries han 

guarnit un altar amb branques d’olivera, de llorer, magnòlies i 

flors silvestres entre altres, per tal de venerar l’altar que havia 

d’encabir la custòdia sagrada. Des de l’Ajuntament, s’ha 

proporcionat tant les cadires com l’equip de so perquè tots i 

totes els i les assistents tinguessin lloc i s’hi trobessin a gust. 

Així doncs, en acabar la missa, els nens i nenes de la Primera 

Comunió, juntament amb altres nens i nenes que els han 

acompanyat, han sortit de l’església en direcció a la plaça. Allí, 

per ordre, han llençat papers de diferents colors o pètals de flors 

a la custòdia que representa el ‘Cos de Crist’, dipositant una flor 

al seu peu. Mossèn Casildo Rodríguez, ha dedicat unes paraules 

per a aquests infants que tot just han començat el camí de la fe. 
 

El Corpus Christi, «cos de Crist» o simplement corpus és una festa de l'Església Catòlica destinada a 

venerar l'eucaristia. És una celebració mòbil dins del calendari litúrgic que la situa el dijous següent a 

l'octava de Pentecosta i que es trasllada generalment al diumenge posterior. 

 

ASSAIG DEL ‘COR DEL SEGRIÀ’ 
 

 

Després de mesos d’inactivitat a causa 

de la Covid-19, els i les membres del 

‘Cor del Segrià’ han aprofitat la millora 

de les condicions sanitàries i el 

relaxament de mesures, per tornar-se 

a trobar i assajar plegats de cara al gran 

concert que volen fer el 7 de 

novembre a la Seu Vella. Un concert 

que ja es va anul·lar l’any passat. 

Així doncs, l’assaig que han fet al Poliesportiu de Torres el 13 de juny al matí, ha estat un retrobament coral, 

l’inici dels assajos i de la preparació del repertori per al concert de final d’any. Una trentena de cantaires de 

totes les corals que participen anualment en el cicle de cant coral, Segrià Corals, de 18 municipis del territori 

entre les quals la Coral ‘la Lira’, han estat treballant durant dues hores sota la direcció de Robert Faltus. 

Per a tots els i totes les participants, poder cantar conjuntament una altra vegada, ha estat una experiència 

emocionant i gratificant alhora. Experiència a la qual l’Ajuntament de Torres ha contribuït cedint les 

instal·lacions del pavelló municipal al Consell Comarcal del Segrià, entitat organitzadora d’aquesta activitat. 
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Mossèn Casildo amb els nens i les nenes de la celebració 

Paperets de colors, com a símbol del Corpus 

Els i les cantaires han pogut dur a terme de nou un assaig coral amb les mesures sanitàries 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_Cat%C3%B2lica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Festa_m%C3%B2bil
https://ca.wikipedia.org/wiki/Any_lit%C3%BArgic
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Octava_(religi%C3%B3)&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pentecosta
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IV CERTAMEN DE PUBILLATGE COMARCAL DEL SEGRIÀ 
 

El Marc Torrelles i la Winona Olivera han estat escollits representants del nou Pubillatge Comarcal en la 

festa que s’ha dut a terme a Torres de Segre, el passat 5 de juny. En aquest cas, el Marc serà el nou Hereu 

de la Comarca del Segrià, i la Winona, la segona dama. 
 

Aquesta ha estat la quarta edició d’un certament que 

en principi havia de celebrar-se al municipi d’Aitona, 

que és l’indret d’on era fins aleshores la pubilla 

comarcal. Davant la renúncia d’aquesta localitat a 

encabir l’esdeveniment, el Consell Comarcal del Segrià 

va proposar a l’Ajuntament de Torres de Segre el fer 

d’amfitrió d’aquesta gran festa de tradició catalana. 

D’aquesta manera, el pati de l’Escola Carrassumada, 

ha donat lloc als diferents representants del pubillatge 

comarcal i d’altres indrets de Catalunya, autoritats, 

representants dels pobles participants, membres del 

Foment de les Tradicions Catalanes i a acompanyants 

en general que han omplert un recinte que lluïa ple, a 

causa de les gairebé tres-centes persones que encabia.  

La jornada, s’ha iniciat a les 16:00 hores de la tarda a 

l’annex del Pavelló municipal on els candidats i les 

candidates han hagut de passar unes proves escrites i 

una entrevista personal. Tot plegat, ha estat valorat 

per un jurat que ha determinat qui havia de 

representar i en quin lloc, la comarca del Segrià. 
 

Després de la deliberació del jurat, els candidats i les 

candidates, el pubillatge i les autoritats locals han 

encetat un seguici que els ha portat al pati de l’Escola 

Carrassumada, amb l’acompanyament del grup de 

grallers i puputs de Montoliu. 
 

Després de les diferents entrades i de la presentació 

del pubillatge vingut, l’acte ha comptat amb una bona 

mostra de tradició catalana, tot destacant l’actuació 

del grup Guerrilla Folk, una formació especialitzada en 

la música identitària i d’arrel catalana, així com de la 

ballada d’una sardana a càrrec de l’Agrupació i Escola 

Sardanista de Torres de Segre. 
 

Després de llegir el veredicte del Jurat i saber quins 

serien els nous i noves representants comarcals, s’han 

viscut moments especialment emotius com els 

consells dels membres del pubillatge sortint -paraules 

plenes d’emoció i sentiment-, la imposició de les 

bandes i les faixes i les paraules, que des de la mateixa 

experiència adreçaren als nous representants els títols nacionals presents, el Felipe Martínez, Hereu de les 

Moment d’entrada del pubillatge torressenc 

L’acte, ha estat presentat per la regidora de cultura, la Pepita Ruestes 

Membres de l’Escola Sardanista de Torres ballant una sardana 
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Comarques lleidatanes 2019 i en Borja Galbany, Hereu 

de Catalunya 2019. Ambdós llegiren també unes 

paraules que l’Estel Calvo, Pubilla de les comarques 

Barcelonines, havia escrit en no poder assistir a l’acte. 
 

A la part final, les autoritats representants tant del 

Consell Comarcal, com del Foment de les Tradicions 

Catalanes i del nostre Ajuntament en boca del nostre 

alcalde, el Joan Carles Miró, han elogiat la tasca que el 

pubillatge fa en el reconeixement de la nostra terra, la 

llengua i els nostres costums allà on va, esperonar als 

nous i noves representants comarcals a portar amb 

orgull el seu nou títol. 

El Consell Comarcal, com a entitat promotora de l’acte 

i del protocol que el regia, ha obsequiat al pubillatge 

entrant i sortint amb diversos records d’aquest bonic 

certamen i, per la seva banda, el Consistori ha donat a 

tot el pubillatge, autoritats i representants dels 

diferents pobles assistents, una caixeta de cireres 

ecològiques de quilòmetre zero, produïdes a Torres. 
 

Després del cant dels Segadors i de 

la fotografia de grup, el pubillatge 

adult ha estat convidat a la Sala 

d’Actes de la Plaça Catalunya per tal 

de visionar el vídeo ‘informal’ que 

el pubillatge sortint havia elaborat 

amb gran il·lusió per tal de tancar 

aquesta etapa que ha marcat tan 

gratament la seva joventut. 
 

La  Regidoria de Cultura  vol manifestar la gran satisfacció en veure l’èxit de participació de l’acte, agraint 

al Marcel Barberà, l’Hereu comarcal fins al dia 5 de juny, la seva gran labor en el fet de portar el nom del 

nostre poble arreu de Catalunya i felicitant el Marc i la Winona per a la seva proclamació. 
 

 

 

 

 

Aquests i aquestes seran els 

nous i les noves representants 

de la Comarca del Segrià 2021 

escollits durant l’esmentat 

certamen: 
 

• Pubilla: Marina Cases (Alguaire) 

• 1a Dama: Itziar Abad (Rosselló) 

• 2a Dama: Winona Olivera (Torres de Segre) 
 

 

 

• Hereu: Marc Torrelles ( Torres de Segre) 

• 1r Cabaler: Jordi Antonio Noria (Almacelles) 

• 2n Cabaler: Roger Salmeron (Rosselló) 
 

Els i les representants comarcals 2021  

amb el president i la consellera de Cultura del Consell Comarcal del Segrià 

Moment del traspàs de la faixa i la banda al Marc i a la Winona 
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XI APLEC DE LA SARDANA 
 

Un centenar de persones, entre dansaires, 

acompanyats i amants de la sardana, s’han aplegat a 

les instal·lacions del Poliesportiu municipal el dissabte 

19 de juny, amb motiu de la celebració de l’11è Aplec 

de la Sardana de Torres de Segre. Un acte que estava 

previst realitzar-lo al pati de l’Escola Carrassumada, 

però que s’ha hagut de traslladar al pavelló a causa de 

l’amenaça de pluja. 

Allí, la Cobla Ciutat de Granollers, ha interpretat una 

desena de sardanes, algunes de les quals amb uns tocs 

d’humor molt particulars que han agradat força als 

assistents fent-los participar d’una variant musical més 

divertida de les sardanes convencionals. 

Els membres de la Junta de l’Associació - Escola 

Sardanista de Torres de Segre, han engrescat al públic 

assistent a participar d’un sorteig que ha amenitzat la 

trobada obsequiant els guanyadors i les guanyadores 

amb caixes de fruita dels nostres camps, cedits per 

diferents magatzems del poble i altres regals d’altres 

entitats que han tingut a bé de col·laborar-hi. 

En definitiva, ha estat una vetllada molt bonica, 

organitzada per la Federació Sardanista de les 

Comarques de Lleida, l’Associació - Escola Sardanista 

local i  l’Ajuntament de Torres de Segre, que ha 

comptat amb la presentació de Ferran León, 

col·laborador habitual d’aquest tipus de trobades i 

amant del món de la Cultura en general. 
 

Ha sigut una casualitat que l’endemà a l’esmentat 

Aplec de Torres, ha estat el Dia internacional de la 

Sardana, i que entre les rotllanes sardanistes hi 

ballaven el Marc Torrelles, Hereu de Torres de Segre i 

recentment proclamat Hereu Comarcal del Segrià i el 

Jordi. A. Noria d’Almacelles, primer cabaler. 
 

El repicó de la coneguda sardana de la Santa Espina, 

que ha entrellaçat les mans de tots i totes les dansaires 

presents ha posat el punt final a aquesta celebració tot 

omplint d’emoció i sentiment una gran rotllana que ha 

ocupat tot l’espai de la pista. 
 

La pròxima trobada sardanista al nostre municipi serà el divendres 13 d’agost, dins del Cicle Sardanes a la 

Fresca que organitza el Consell Comarcal de Segrià per aquestes dates.  

Des d’aquest espai volem animar a la gent a participar-hi gaudint d’aquesta dansa tradicional catalana, 

sigui com a espectador o bé practicant-la, mai és massa tard per aprendre’n. 

 

Mantenint les distàncies i les mesures, les rotllanes han ocupat la pista 

Membres de l’Associació – Escola Sardanista ballant una sardana 

La Josefina Puigvecino, Presidenta de la formació local, entregant un 

dels obsequis a Jaume Miarnau, un dels afortunats del sorteig 
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L’ERMITA MOSTRARÀ UN ALTRE PREMI LOCAL DE PINTURA 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha cedit el Premi Local del Concurs de Pintura Ràpida 2021 als Amics de 

la Mare de Déu de Carrassumada, perquè disposin del quadre o bé el dipositin en l’indret de l’Ermita que 

creguin més convenient. El quadre, pintat per l’artista local Lluïsa Pons, reflecteix la façana de l’Ermita de 

Carrassumada, motiu pel qual ha estat donat. Hem volgut saber quins són els motius que van inspirar-la a 

presentar-se al concurs i per què va triar Carrassumada:  
 

 

1. Com va ser la teva experiència participant en aquest concurs? 

“Aquest any, he tingut l'ocasió de participar al costat d'altres pintors 

que han vingut de diverses parts de Catalunya, en la 28a edició del 

Concurs de Pintura Ràpida "Terraferma" que organitza anualment el 

nostre poble. Aquesta, és una activitat de gran importància per a 

Torres de Segre ja que influeix en diversos àmbits culturals.  

D'una banda, és una acció que té una funció clarament social i 

històrica. Mitjançant l'art, hem pogut reflectir la realitat i plasmar, a 

través de quadres i imatges, la trajectòria històrica de la nostra 

cultura i societat. Per això, considero que aquest concurs és una 

gran ocasió per ‘retratar’ els llocs més emblemàtics i simbòlics del 

nostre municipi.  

Per un altre costat, aquesta activitat constitueix un espai artístic en 

el qual cada un de nosaltres ha tingut la llibertat d'expressar i 

transmetre els seus sentiments i emocions en un simple quadre. La pintura és en general, una expressió 

artística que reflecteix el món d’infinites formes i a través de múltiples perspectives. Per aquest motiu, en la 

meva pintura he tractat de plasmar la realitat, o millor dit, la meva versió d'ella. Formar part d’aquest concurs, 

ha estat, sens dubte, una experiència molt enriquidora i profitosa que penso repetir en un futur pròxim”. 
 

 

2. Què et va motivar a pintar l’Ermita? 

“Com he dit anteriorment, el concurs està pensat per a ‘retratar’ i mostrar els llocs més bells i emblemàtics 

de la nostra vila. És per això que vaig decidir pintar un dels espais més importants que tenim i que tots 

considerem un ‘Bé Cultura d'Interès local’. Més enllà de la seva importància cultural i històrica, el que més 

em va impulsar a retratar-la va ser la seva simbologia. L'ermita es troba 

en un petit turó a pocs quilòmetres del nostre poble. La seva posició 

elevada ens permet gaudir d'unes meravelloses vistes: els conreus de 

fruiters, la vegetació i la fauna. A més a més, és un lloc conegut per a 

tots nosaltres, ja que vam viure-hi moltes experiències bones. Dit això, 

puc afirmar que el que més em va animar a pintar-la són els bons 

records que tinc d'ella. Considero que és un lloc inspirador, ja que en ell 

es respira la pau, la tranquil·litat i la serenitat. 

Recordo que el Premi Local del 2019, pintat per la Rosa Forcat, reflectia 

també un paratge d’aquest monument tan apreciat pel veïnat del nostre 

poble i l’Ajuntament, en aquell cas, també va fer la seva donació.  

Voldria animar a tothom a participar en el proper Concurs de Pintura 

Ràpida de Torres, que ja serà la vint-i-novena edició, i demostrar l’artista 

que porteu dins tot mostrant el nostre patrimoni paisatgístic i cultural”. 
 

Lluïsa Pons 

La Lluïsa Pons recollint el premi local del darrer Concurs 

de Pintura Ràpida ‘Terraferma’ 2021, entregat per la 

regidora Olga Almacellas 

En Raül Esteve recollint el quadre de la Lluïsa, en 

qualitat de President de l’Associació d’Amics de la 

Mare de Déu de Carrassumada. 
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AUDICIÓ FI DE CURS DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 
 

Una desena de petits, petites i joves 

intèrprets de l’Escola de Música de Torres de 

Segre han ofert una audició, com a cloenda 

del curs musical abans de les vacances 

d’estiu. 

La vesprada del dilluns 21 de juny, coincidint 

precisament amb el Dia internacional de la 

música, a la Sala d’Actes de la plaça 

Catalunya, una cinquantena de persones, 

han pogut escoltar els avenços musicals de 

l’alumnat aprenent en un any particularment 

complicat per la docència en general. 

L’audició l’han iniciat els nens i nenes tocants els seus instruments de forma individual, des del trombó, la 

trompeta, el piano, la guitarra fins al violí. Tot seguit, els intèrprets de primària han tocat una cançó en grup. 

Segons la Direcció de l’Escola de Música de Torres, que ja fa set anys que imparteixen classes a nostre poble, 

gràcies a un conveni signat també amb els pobles d’Alcarràs i Aitona, al llarg del curs han intentat no parar 

en cap moment ni les classes musicals ni la dinàmica d’aprenentatge. És per això que han hagut de fer classes 

tant presencials com telemàtiques, a les que els i les alumnes s’han adaptat molt bé. 

Des de l’Ajuntament, dins la Regidoria de Cultura, s’ha apostat decididament per l’ensenyament musical i, 

és per això, que els i les joves intèrprets compten amb unes bonificacions. Des d’aquí, volem animar als 

infants que vulguin dedicar-se a la música o que gaudeixin tocant algun instrument, que el pròxim curs 

s’animin a formar part d’algun dels grups musicals. La música és cultura i la cultura és futur. 

 
 

LA FLAMA DEL CANIGÓ ENCÉN LA NIT DE SANT JOAN AL NOSTRE POBLE 
 

Al cap vespre del dimecres 23 de juny, el veïnat de Torres de 

Segre era convidat a rebre la Flama del Canigó al nostre 

poble. Aquest era l’inici d’un seguit d’actes programats des 

de l’Ajuntament per tal de celebrar el que es denomina la 

nit més màgica de l’any.  

La Flama catalana ha arribat a la nostra vila puntualment a 

les 19:45 hores de la tarda, precedida d’una gran cridòria de 

música, so de motors i aplaudiments. Els Motards 

d’Alcarràs, l’Associació Maiparem i la Comissió de Festes 

d’Alcarràs, han portat el foc fins a l’entrada del poble, allí 

han passat el relleu al Pubillatge torresenc que l’ha entrat 

amb torxes fins a la façana de l’Ajuntament.  

A la mateixa hora, representants de l’ANC i el Club ciclista 

de Maials, han entrat també al nostre municipi per l’altra 

banda, per tal de recollir la ‘Flama’ i emportar-se-la cap a la 

seva vila.  

A continuació, els diferents representants municipals han 

adreçat unes paraules al públic assistent. Per una banda, en 

David Massot, alcalde de Maials, ha destacat la singularitat  

Els joves músics torressencs després de la seva actuació davant un públic entregat  

El grup d’atletisme Maiparem d’Alcarràs arribant amb la ‘Flama’  

Membres del pubillatge fent arribar la ‘Flama’ a l’Ajuntament  



 
 

 
7 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE JUNY – Juliol 2021 

del dia adreçant unes 

paraules als presos i preses 

polítics que aquest mateix 

dia han sortit de la presó.   

L’alcalde d’Alcarràs, en Jordi 

Janés, ha elogiat la bona 

feina feta dels voluntaris 

d’Alcarràs per anar a buscar 

la Flama al Canigó i repartir-

la entre els municipis veïns i 

en Joan Carles Miró, alcalde 

de Torres de Segre ha donat 

la benvinguda a tothom llegint el manifest 2021 

d’Òmnium Cultural. Per cloure, la Teresa Safont, com a 

representant de l’ANC de Maials ha esperonat a tothom 

per continuar lluitant per la llibertat del poble català. 

Tot seguit ha estat el moment en què la ‘Flama del Canigó’ 

ha recorregut alguns dels carrers del poble portada per un 

grup de voluntaris, al capdavant dels quals hi anava el 

regidor d’Esports, Joan Companys. 

La primera parada fou a ‘Les Casetes’ on s’ha encès la 

foguera que els veïns i les veïnes tenien preparada. La 

segona encesa fou al costat del poliesportiu, allí s’han aplegat nombroses persones per veure les flames i 

fer-se fotos amb ella com a símbol d’aquesta magnífica diada tradicional catalana. 
 

A les 22:00 hores, la música ha començat a sonar a la Plaça 

Catalunya. El grup Zafiro 3, ha ofert un concert d’un 

repertori variat que anaven des de cançons italianes, 

temes d’Eurovisió, de pel·lícules i anuncis per acabar amb 

un petit recull de música catalana, que ha fet aixecar de la 

cadira a la cinquantena de persones que els escoltava. 

Durant el petit descans del grup, les membres de la 

comissió de Cultura han lliurat als assistents un tros de 

coca de Sant Joan per persona i una petita espelma 

encesa amb la Flama del Canigó, per llar. 

La nit ha seguit amb unes quantes parelles que s’han 

quedat a ballar en la segona part de l’actuació del grup. 

Aquest cop, el repertori ha estat, exclusivament, de 

música ballable. Cal recordar que el dia 21 de juny, les 

restriccions sanitàries ja permetien els balls de Festes 

Majors, tot i que encara s’havia de dur la mascareta. 

L’organització dels actes de la Revetlla de Sant Joan, han 

anat a càrrec de les regidories de Cultura, la de Festes i 

amb la col·laboració de la d’Esport. 

Un èxit de jornada esperant que l’any vinent puguem 

celebrar aquesta màgica nit, amb tota normalitat.  

La segona foguera encesa amb el foc del Canigó i el grup que ha dut la torxa pels carrers de la vila  

Membres del Consistori i del pubillatge local  

La Plaça Catalunya convertida en un escenari de ball a l’aire lliure  

Membres de la Comissió de Cultura repartint la coca i les espelmes  
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LA LLAR DE JUBILATS TORNA A OMPLIR LA PLAÇA CATALUNYA PER SANT JOAN 
 

Durant la tarda del dia de Sant Joan, un gran nombre 

de socis i sòcies de la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ de 

Torres de Segre, han pogut gaudir d’una revetlla lúdica 

i cultural dedicada a aquest col·lectiu, després de temps 

sense poder retrobar-se a causa de la Covid. 

El grup d’havaneres ‘Arrels de la Terra Ferma’ ha 

dedicat als i les assistents un concert divertit, emotiu i 

participatiu, amb un repertori molt encertat.  El 

conjunt, entre altres temes, ha fet alçar els mocadors 

del públic amb la cançó de ‘La vella Lola’, picar de mans 

amb la sardana de ‘L’Empordà’, recordar bells moments 

amb  ‘Alma, corazón y vida’ dels Panxons i cantar amb 

emoció el darrer tema que fou ‘El meu avi’. 

L’acte ha començat amb unes paraules del nou 

president de la Llar, en Jordi Cullerés, que ha agraït el 

suport de l’Ajuntament, la feina de l’anterior Junta i, a 

més a més, ha comunicat als presents que s’estan 

ultimant els darrers serrells perquè la reobertura de la 

seu de la llar sigui el més aviat possible. 

A continuació, en Josep 

Marsellés ha recitat un 

poema anomenat “Xauxa”, 

en el qual s’expliquen els 

avantatges de viure en un 

país idíl·lic i amb el que ha deixat a tothom meravellat de nou de la seva prodigiosa 

memòria i dots comunicatives. Abans d’acabar el concert, durant un petit descans, 

la Junta del la Llar ha repartit la tradicional coca de Sant Joan entre tots i totes 

perquè, un cop a casa,  gaudissin d’aquest tast dolç, recordant l’agradable 

moment viscut durant la seva particular revetlla de Sant Joan del 2021. 

 

EN MARC TORRELLES I LA WINONA OLIVERA REBUTS COM A REPRESENTANTS COMARCALS 
 

El president del Consell Comarcal del Segrià, el Sr. 

David Masot i la Sra. Teresa Malla, cap de l'àrea 

de cultura han rebut el passat 28 de juny al nou 

Pubillatge Comarcal del Segrià, representants de 

la comarca en les festes i tradicions de tot el país 

al llarg del 2021, d’entre els quals hi ha els 

torressencs Marc Torrelles i Winona Olivera. 

Es tracta d’un acte habitual, després de cada nou 

nomenament, en el que es fa entrega als escollits 

i les escollides del pin del Consell Comarcal i 

vestits tradicionals que col·locat a la tradicional faixa o banda esdevindrà el primer dels molts records que 

viuran els joves representants al llarg del seu mandat. 

Una Plaça Catalunya plena de socis i sòcies de la Llar de Jubilats 

 per gaudir d’una magnífica tarda d’havaneres 

Foto amb l’actual i renovada Junta de la Llar de Jubilats  

i el grup d’havaneres ‘Arrels de la Terra Ferma’ 

El nou Pubillatge Comarcal del Segrià 2021 rebut per les autoritats  

En Josep Marsellés recitant el poema 

https://www.facebook.com/CCSegria/?__cft__%5b0%5d=AZVAtfNBOIDyjVKnu2MTjxhAVDNaKmoAfOC6i0KJFlNZfLXf9wdn1_TNrVo6ceS9qZcMQ_5vWFzxui75vCl1Oitg1LWGfKI4PDZC-wTJcRlSl-zVV-nL1V7M-VdovP3qaIlyoPOkP6pZ7Tse89L_anDYmwmY_CW9czJti4lUnKjetw&__tn__=kK-y-R
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TORRES DE SEGRE ACULL L’EXPOSICIÓ ‘PREMI IL·LUSTRACIÓ DEL SEGRIÀ’ 
 

El vestíbul del Pavelló Municipal de Torres de Segre ha acollit, 

durant dos caps de setmana, l’exposició ‘Premi il·lustració del 

Segrià’. Aquesta mostra, composta per 17 dibuixos 

guanyadors i finalistes del 1r Premi d’il·lustració del Segrià 

organitzat pel Consell Comarcal del Segrià pretén fomentar 

els valors de la il·lustració com a mitjà expressiu i eina de 

comunicació, donar visibilitat als i les artistes de la il·lustració 

de les Terres de Ponent i descobrir nous talents entre el 

col·lectiu juvenil. Totes les creacions giren al voltant de la 

temàtica d’aquesta primera edició, el poema del lleidatà Eduard Batlle: “la llar que vam ser, la que duem 

tatuada al rostre”. 

Aquesta és una exposició  itinerant de la qual podran gaudir-ne nou municipis de la comarca, entre ells, el 

nostre, gràcies a la gestió efectuada des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre. 

A Torres, aquestes obres s’han pogut veure els dies 19, 20, 26 i 27 de juny de 19:00 h a 21:00 h, coincidint el 

primer dia amb l’onzè Aplec de la Sardana, celebrat al poliesportiu. Posteriorment, es podrà visitar als 

municipis d’Artesa de Lleida, Aspa, Almacelles, Montoliu, Lleida i Soses. 
 

La propera exposició que Torres acollirà serà ‘El Segre, la memòria d’un riu’, exposada del 17 al 31 de 

juliol als baixos de l’Ajuntament, i podrà visitar-se de dilluns a divendres en horari d’obertura al públic. 

 

DUES EMPRESES TORRESSENQUES PARTICIPEN ALS CURSOS DE DIGITALITZACIÓ  
 

Montserrat Cases, representant de Vellvé Tallers d’Automoció i Pepita 

Ruestes de Josafat Teatre, totes dues empreses de Torres de Segre, 

han estat presents el dia 28 de juny a Seròs en l’acte de cloenda dels 

Cursos de digitalització per a petites empreses, impulsat pel Consell 

Comarcal del Segrià. A aquests cursos hi han assistit una seixantena 

d’empreses del Segrià i, al llarg de tres mesos, s’han donat eines 

pràctiques i personalitzades per tal d’introduir als petits comerços i 

altres negocis de la comarca al món digital. Els cursos s’han fet 

presencialment, des d’abril fins a finals de juny, en set municipis de la 

comarca. Han estat gratuïts i han constat de 4 sessions setmanals de 2 

hores -per cada grup- en dues franges horàries diferenciades. 

Aquestes sessions estan dins del Pla de reactivació econòmica impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, 

coordinat per l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell i finançat pel 

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.  

L’acte de cloenda s’ha inaugurat amb unes breus paraules de l’Albert 

Mòdol -primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Seròs, la Susana 

Díaz -subdirectora general de Polítiques Actives d’Ocupació- i el 

Josep Lluís Huguet -cap de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell 

Comarcal-, per tal de fer evident que cal ajudar a que els municipis 

rurals no perdin el seu teixit empresarial en un món tan globalitzat. 

Després d’una interessant xerrada amb el títol "Activar l'empresa local: cooperar per créixer?" a càrrec de 

Joan Cortés, -assessor d’empreses-, els empresaris i empresàries presents han participat d’un ‘workshop’ 

molt productiu, on les diferents firmes havien de crear sinergies de cooperació amb altres de la comarca. 

La Montserrat i la Pepita com a representants  

d’ambdues empreses locals 

En Josep Lluís Huguet dirigint-se als assistents 
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NOU ALUMNE EN PRÀCTIQUES A ‘LA FUSTERIA’ 
 

Aquest mes de juny ha començat les pràctiques un alumne de 

l'Escola del Treball de Lleida que està cursant el Cicle Superior 

d'Educació i Control Mediambiental.  

El seu nom és Rodrigo, i ajudarà a les tasques dels dos tècnics que hi 

ha actualment treballant a ‘La Fusteria’, tant en els projectes de Medi 

Ambient com en les tasques de neteja i manteniment de la zona. 

Les feines que desenvoluparà dins el seu període de pràctiques 

consistiran, entre altres, les d'actualització de la base de dades de les 

activitats mediambientals que hi ha i que s'ofereixen des de ‘La 

Fusteria’, com a finalitat de poder canviar quelcom i millorar des d'un 

punt de vista més actual i més dinàmic per als joves. 

Una altra tasca que realitzarà serà l’elaboració d’un projecte del 

control d'aigua dels dos espais naturals del municipi, tant de 

l'aiguabarreig del Segre-Cinca, com de l'embassament d'Utxesa, i així 

poder veure i tindre un control de la qualitat de l'aigua d’ambdós espais naturals. 

A més a més, ens ajudarà a actualitzar la pàgina web i una que es pretén fer nova del Museu de l'Evolució. 

Només queda donar la benvinguda al Rodrigo i desitjar-li que la seva experiència sigui profitosa per 

continuar formant-se en el seu camp, sens dubte ha escollit un dels millors espais de Ponent. 

 

BATUDA DE RECOLLIDA DE BROSSA A UTXESA EN EL DIA DEL MEDI AMBIENT 
 

Aquest passat dia 5 de juny, els tècnics de Medi Ambient de 

l’Ajuntament, han organitzat des de ‘La Fusteria’, una 

batuda de recollida de brossa pels voltants de 

l'embassament, amb motiu del Dia Internacional del Medi 

Ambient. Una quarantena de voluntaris i voluntàries, 

d’entre ells membres de l’Agrupació Escolta Turribus, han 

respost a la crida i han participat en una neteja que ha 

resultat d’allò més productiva amb la recollida d’una gran 

quantitat de deixalles que s’han trobat tirades per la zona, 

des d’envasos de plàstic, ampolles de vidre fins a objectes 

de gran volum com pneumàtics o un casc trencat. 

Una excel·lent iniciativa que ha ajudat a mantenir net 

aquest espai natural, tal com es mereix, alhora que ha 

servit per conscienciar als més petits. 

En un món normal, aquests actes no caldria fer-los però, 

lamentablement, no és així. Cal que dediquem plegats 

esforços per revertir un problema en augment i que 

provoca dany al nostre entorn proper i al planeta. 

La jornada ha finalitzat al Refugi dels Pescadors amb un 

merescut entrepà de llonganissa fet a brasa, com a 

agraïment per la bona tasca duta a terme. 
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En Rodrigo a l’oficina de TDSNaTur 

Fotografia final amb les bosses d’escombraries recollides  
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SETMANA DE LA NATURA AMB L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

La Setmana de la Natura és una campanya dirigida a 

promoure activitats a Catalunya per a conscienciar sobre la 

importància de cuidar la natura i el nostre territori.  

Des de la Regidoria de Medi Ambient i Promoció Turística, 

a través de l’Adrià i la Daniela, tècnics de TDSNaTur, s’ha 

donat el relleu que es mereix a aquests dies amb diverses 

propostes per a l’alumnat de l’Escola Carrassumada.  
 

 Amb l’alumnat d'educació infantil, els han preparat un 

conte màgic que girava al voltant d'una maga que vivia 

en un poble anomenat ‘Torres Màgiques del Segre’, on 

sortien diversos indrets semblants als del municipi. 
 

 Per als de cicle inicial, l'activitat ha estat conseqüència de 

la planificació que ja portaven amb el professorat de 

l'Escola. Com tots els nens i nenes estaven treballant amb 

els serveis de proximitat, s’ha realitzat una proposta amb 

plastilina on els infants havien d’emplenar amb boletes 

de plastilina un dibuix emblemàtic del poble, oferint 

l'oportunitat de dibuixar i jugar amb plastilina, utilitzant 

una mena de puntillisme per omplir les representacions. 
 

 Per als de cicle mitjà i cicle superior, els dos tècnics els 

han preparat una activitat relacionada amb la natura 

perquè investiguessin tot fomentant el treball en equip. Consistia en un taller d'egagròpiles (boles de 

material indigerible que són regurgitades per diverses espècies d'aus, especialment els rapinyaires, com 

l'òliba, mussol banyut, l'arpella, entre altres. Un cop feta la digestió, les parts no digeribles de les preses -

majoritàriament pèls i ossos- són regurgitats en un cabdell prop del lloc on nien o freqüenten. Aquest cop, 

les egagròpiles que han investigat eren d'òliba, així els alumnes, han pogut identificar de què 

s'alimentaven les òlibes que hi ha a Utxesa. 

 

SORTIDA AL CAMÍ VERD AMB L’ESCOLA DE SUDANELL I L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

Els dies 10 i 11 de juny, des de TDSNaTur, s’ha organitzat 

una gimcana per l’alumnat de cicle inicial de les escoles de 

Sudanell i de Torres de Segre, respectivament. 

El passat mes de maig, l'Escola de Sudanell va venir per 

primer cop a participar d'una de les activitats que 

s’organitzaven des de la Regidoria de Medi Ambient. 

Davant la satisfacció de la sortida, aquest mes han tornat 

per gaudir d'una nova proposta organitzada al Camí Verd. 

La gimcana ha consistit en un seguit de proves com el 

telèfon trencat, cursa d'obstacles, curses d’animals o el joc 

de la gallineta cega però amb l'Utxi, entre altres. 

L'objectiu d’aquestes activitats gira al voltant del treball en equip, la psicomotricitat, la descoberta de 

l'entorn i el gaudir de les activitats enmig del nostre entorn natural del qual alhora promocionem. Aquestes, 

han estat les últimes activitats del curs amb alumnes, esperant més nens i nenes el pròxim curs. 

L’alumnat de 2n curs realitzant el taller amb plastilina a l’aula  

La Daniela explicant les activitats a realitzar als nens i nenes  

Un dels grups de nens i nenes participants en la gimcana 

organitzada per l’entorn del camí verd del nostre municipi  
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TORRES DE SEGRE ESTRENA UN CIRCUIT DE CAL·LISTÈNIA I DE BIOSALUDABLES  
 

Des de primers del mes de juny, Torres de Segre disposa 

d’un nou equipament esportiu a l’aire lliure, integrat dins 

la zona lúdic – esportiva que comprèn les piscines, el 

camp de futbol, el camp de bitlles i els més de tres 

quilòmetres de camí verd natural que voreja el riu.  

Una nova proposta esportiva exterior, oberta al públic, 

que oferirà més possibilitats a l’hora de practicar esport 

als veïns i veïnes del municipi amb dues opcions 

integrades però diverses, un circuit de cal·listènia o 

‘workout’ i tres aparells de biosalut, un concepte de 

menys exigència física apte per a qualsevol esportista. 
 

Per una banda, s’ha instal·lat un circuit de cal·listènia 

amb el qual es pot treballar de manera variada diferents 

grups musculars sobre una estructura metàl·lica amb 

diversitat d’opcions. Uns exercicis que podrà conèixer i fer 

l’usuari i usuària i que es troben dibuixats i explicats en un 

panel informatiu ubicat al costat de la mateixa estructura. 

La cal·listènia és un mètode d'entrenament basat a 

exercitar el teu cos amb el seu propi pes. Consisteix en 

exercicis que no estan centrats en el sobre esforç, sinó 

que es limiten al moviment dels músculs. És ideal per a 

treballar en un sol dia tots els grups musculars, millorant 

la força resistència i augmentant el nostre metabolisme. 
  

Tot just al costat del mateix circuit, s’han instal·lat també 

tres aparells biosaludables encaminats a una activitat 

física més a l’abast de tothom que permetran un treball 

cardiovascular a través d’un element per exercitar les 

cames, un altre per practicar la marxa i un de treball 

d’esquena a l’estil rem. 
 

Ambdues estructures complementen un espai molt 

transitat i vinculat des de sempre amb la salut i la pràctica 

d’exercici físic, ja sigui per passejar-hi, anar en bici o 

córrer.  

Des d’ara, el nostre poble disposa d’un nou equipament 

que esperem que sigui respectat per gaudir-ne durant 

molt de temps. 
 

Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament es 

preveu oferir aviat una activitat guiada per a donar a 

conèixer bona part de les possibilitats del circuit i 

ensenyar a utilitzar-lo correctament. 

 

 

ES
PO

R
TS

 

Circuit complet de calistenia 

Els tres aparells de biosalut instal·lats al costat del circuit 

Els dos panells informatius sobre els exercicis físics que es poden fer 

La zona incorpora també noves papereres de fusta 
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ÉXIT DE L’ARES DANCE STUDIO A PLATJA D’ARO AMB PROTAGONISME TORRESSENC 
 

El passat cap de setmana del 12 i 13 de juny i a Platja d’Aro (Girona), 

un grup de 47 alumnes del Club Ares Alcarràs – Ares Dance Studio, 

d’entre les quals 9 de Torres de Segre -amb un total de 115 persones 

assistents al Campionat de part del Club entre ballarines, pares i 

germans- han participat a la final del Campionat de Catalunya de la 

Federació Catalana de Ball Esportiu aconseguint pòdiums en totes les 

categories a les quals han participat: 
 

✓ Show Dance Michael Jackson categoria Absoluta: subcampiones de 

Catalunya. 

✓ Show Dance Billie Jean categoria Junior: campiones de Catalunya. 

✓ Show Dance Bollywood categoria Junior: subcampiones de Catalunya. 

✓ Hip Hop categoria Absoluta: subcampiones de Catalunya. 

✓ Ball sincronitzat categoria Juvenil: terceres de Catalunya. 

✓ Ball sincronitzat Grup Samba categoria Júnior: terceres de Catalunya. 
 

Unes fites assolides que no deixen de ser un 

merescut reconeixement al treball incansable 

que es duu a terme des de fa anys en aquesta 

escola de dansa així com a la devoció que 

presenten les joves balladores per aquest 

esport que no han deixat de practicar malgrat 

les restriccions i els inconvenients generats 

per la Covid-19. 

Els dies posteriors al Campionat, les noies de 

cada població han visitat els ajuntaments de 

la seva vila per mostrar els trofeus 

aconseguits i agrair, alhora, el suport que els 

consistoris dipositen en l’esport local de 

proximitat.  

Des de l'Ajuntament de Torres de Segre volem felicitar a les esportistes torressenques i a la resta de noies 

participants en el Campionat per la feina que han fet, no només en aquesta competició, sinó al llarg d’un 

any tan complicat per l'esport.  

 

TORRES DE SEGRE, SEU CENTRAL DE LLEIDA DEL MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 2021 
 

Un any més arriba el ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’, una jornada solidària en 

suport a les persones que pateixen aquesta malaltia. 

Aquesta edició, Torres de Segre acollirà la seu central de les comarques de 

Lleida, donant tot el suport que aquesta iniciativa es mereix amb activitats 

gratuïtes, durant el matí, pels i les banyistes, sempre respectant la normativa 

vigent d’aforament i les mesures sanitàries per evitar el contagi de la Covid-19. 

El pròxim diumenge 11 de juliol, d’entre les 11 i les 13:30 hores, les piscines 

acolliran una nova edició del ‘Mulla’t’ amb jocs dirigits com estirar la corda, 

paracaigudes, jocs amb globus..., així com activitats amb música, curses de 

relleus a l’aigua i venda solidària de productes. Animeu-vos a participar! 

D’esquerra a dreta – Lluna Mimbrera, Maria Molins, Laia Domènech, Ares Domènech, 

Queralt Pérez, Ona Miró, Carla Montoy i Arlet Torrentó, rebudes a l’Ajuntament per 

l’alcalde de la vila, en Joan Carles Miró. (A la fotografia falta la Bruna Torrentó). 
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PAPER DESTACAT DEL CLUB DE TIR TORRES DE SEGRE EN DIVERSES COMPETICIONS  
 

 

Maig i juny han estat dos mesos propicis pels 

tiradors del Club de Tir de Torres de Segre que 

han obtingut uns resultats destacats que no 

fan més que confirmar el bon nivell existent. 

Per un costat, a principis del mes de maig es va 

celebrar una competició corresponent a la 

Copa Rfedeto de f-class a 200 metres, de 

manera simultània amb altres clubs espanyols. 

Una prova amb molt bona assistència i un 

ambient a l’alçada del que és habitual. Els 

primers classificats tant en la modalitat open com FTR, resultaren pels tiradors socis del club. 

Per una altra banda, el passat diumenge 6 de juny, s’ha dut a terme el Campionat de Catalunya de f-class a 

200 metres a les instal·lacions municipals. Un cop més, els tiradors del Club de Tir local han arrasat obtenint 

els primers llocs en les diferents modalitats. En la categoria FTR, assolint els tres primers llocs, en Raul 

Charles, en David Lozana i l’Antonio Hernández. En la categoria open, el segon lloc l’ha ocupat el tirador i 

president del Club torressenc, el Jordi Ribes. 

 

LES PISCINES MUNICIPALS OBREN DE NOU DESPRÉS D’UN ESTIU TANCADES 
 

Malgrat el temps ennuvolat i de pluja intermitent del primer dia i 

després de dies dedicant esforços per posar-les a punt, el dimecres 

23 de juny s’han posat en funcionament les piscines municipals 

donant el tret de sortida a una nova temporada de bany en horari 

inicial d’11:00 a 20:30 hores. Una obertura marcada per una sèrie 

de canvis respecte anys anteriors i amb unes mesures i restriccions 

establertes per evitar la propagació de la Covid-19: 
 

 Cal passar un control per entrar al recinte i l’aforament màxim actual és del 70%. 

 L’accés està reservat a les persones que disposin de l’abonament de temporada o d’entrada diària. 

 Es disposarà de màquines de ‘vending’ amb refrescos, cafè i snacks (no hi ha servei de bar). 

 Els abonaments es poden treure a les instal·lacions, després de lliurar el justificant de pagament. 
 

Esperem que aquest estiu ens permeti gaudir del bany amb la tranquil·litat que ens va falta l’any passat tot i 

ser conscients que la situació pandèmica actual no deixa lloc al relaxament i cal extremar sempre les 

precaucions amb control de distància, desinfecció de mans i ús de la mascareta quan es requereixi. 

 

INICI DEL PRIMER TORN DELS CURSETS DE NATACIÓ 
 

 

El dilluns 28 de juny s’han iniciat els cursets de natació que 

clouran a finals d’agost i es desenvoluparan en dos torns diferents. 

Així doncs, després d’un període d’inscripció s’han confeccionat 

els grups que realitzaran una sèrie de sessions impartides per 

monitoratge especialitzat. Finalment, d’entre les propostes 

oferides, s’han completat i es realitzaran tres grups de natació de 

nens a les 16:15 hores, un grup de perfeccionament d’adults a les 

15:30 hores i l’activitat d’aquazumba a les 21:00 hores. 
 

El podi esdevé un lloc habitual pels tiradors del Club de Tir de Torres de Segre 
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL MES DE JUNY 
 

Seguint la dinàmica positiva dels darrers dies del mes de maig, el juny s’inicia amb una millora generalitzada 

pel que fa a les xifres de contagis i ingressats, uns registres dels més baixos del que portem de pandèmia. 

A Catalunya, per exemple, no es comunica cap mort per coronavirus per primer cop des del passat juliol. 

Davant d’aquest nou escenari a escala global i l’avenç en la vacunació, Brussel·les proposa aixecar les 

restriccions de viatges a les persones vacunades. La Comissió Europea aprova vacunar amb Pfizer els 

adolescents entre 12 i 15 anys. 
 

El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, no descarta eliminar 

l’ús de la mascareta a finals del mes de juny en exteriors. 

Els ciutadans d’entre 45 i 49 anys són cridats a vacunar contra el coronavirus i s’accelera la vacunació dels 

essencials amb la segona dosi.  
 

Els indicadors al territori català pugen, però amb menys pacients ingressats. Catalunya surt de la zona 

vermella de contagis al mapa de la Unió Europea. L’OMS avisa d’una tercera onada a l’Àfrica per l’escassetat 

de vacunes. Els líders del G7, el grup de les economies més desenvolupades del món, prometen donar 1.000 

milions de vacunes als països en vies de desenvolupament.  
 

El Procicat permetrà les festes majors amb restriccions i manté les reunions de fins a 10 persones. Sanitat 

cedeix finalment i deixa en mans de les comunitats les restriccions a l’hostaleria i l’oci nocturn. 

Durant les dues primeres setmanes de juny, Lleida només té 13 grups escolars confinats per positius. 
 

Espanya s’avança a la resta d’Europa i ja ha començat a emetre el certificat Covid. L’Eurocambra dona llum 

verda al passaport sanitari per recuperar la mobilitat per tot Europa i entraria en vigor l’1 de juliol, tot i que 

alguns països ja l’utilitzen. 
 

La UE recolza la petició del president dels Estats Units, Joe Biden, d’investigar de nou sobre l’origen del virus. 

El dia 11 de juny, les persones de 40 a 44 anys ja poden demanar cita per rebre la vacuna de la Covid-19. La 

situació general està millor que fa uns dies. Les Terres de Lleida registren la quarta part de nous casos 

setmanals de fa un mes i les Garrigues, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça ja tenen risc de 

rebrot zero o nul. La mortalitat a les UCI baixa un 15% amb ingressos de pacients que són més joves. 

Més de 2 milions de catalans ja tenen la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. El 42% de la 

població de Catalunya ha rebut la primera dosi i el 29% de la demarcació de Lleida té la cobertura completa. 
 

La Marató de TV3 de 2020, dedicada a la recerca i prevenció de la Covid-19, ha tancat una recaptació final 

de 13,8 milions d’euros. 

El Ministeri aprova la vacunació coincident dels tres propers grups, de 30 a 39, de 20 a 29 i de 12 a 19. Salut 

facilitarà que la ciutadania pugui triar la marca del vaccí a posar mentre la vacunació avança favorablement. 

En aquest sentit, més de 6.200 treballadors del sector agrícola ja han rebut la vacuna contra el coronavirus. 

El 90% dels ‘essencials’ trien rebre la segona dosi 

d’AstraZeneca. A Catalunya, la nova variant del virus 

anomenada ‘delta’ representa el 20% dels casos que s’hi 

registren. 

El 20 de juny, l’oci nocturn reobre les seves portes 

després de 15 mesos tancats a causa de les restriccions 

derivades per la pandèmia. Les trobades socials es 

podran fer sense cap prohibició del límit de persones. 
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L’oci nocturn reobre les seves portes 



 
 

 
16 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE JUNY – Juliol 2021 

Arribem a 22 de juny, amb un de cada tres lleidatans amb la pauta completa de la vacuna, el 30% de la 

població de 35 a 39 anys amb la primera dosi i una situació favorable tot i que torna a créixer l’RT a les 

comarques de muntanya i a la Plana de Lleida. 

Un viatge de fi de curs a Mallorca acaba amb un brot de coronavirus 

de 394 casos, sis comunitats autònomes implicades i quarantenes. 
 

Coincidint amb el festiu de Sant Joan, s’han obert moltes de les 

piscines de la demarcació de Lleida amb mesures anti Covid i 

aforament al 70%, entre els aspectes més rellevants. El sector 

turístic es veu influenciat per aquesta millora de la situació i es 

preveu un estiu positiu pel que fa a l’ocupació. 
 

Els contagis de Covid pugen a Catalunya a causa de la nova variant 

‘delta’ del virus però les comarques de Ponent es mantenen amb 

els millors índexs pandèmics del país. Els positius de la darrera 

setmana tenen una mitjana de 29 anys, un dels grups encara 

per administrar els vaccins. Espanya suma 4.924 infectats i 13 

defuncions el 26 de juny. El mateix dia que l’OMS alerta sobre 

la ràpida transmissió de la nova variant que ja suposa el 50% 

dels contagis a l’Estat i territori català. 

El govern espanyol aprova que la mascareta deixi de ser 

obligatòria a l’exterior a partir del dissabte 26 de juny. Tot i 

l’alçament d’aquesta restricció, molta gent es mostra prudent i 

la mantenen en els llocs de més afluència o interacció social. 

Acabem el mes, amb un repunt important de positius, sobretot en la població jove que coincideix amb 

l’aixecament de restriccions. Un fet que preocupa amb l’estiu tot just acabat de començar. 
 

 

El panorama al mapa del món a finals del mes de juny mostra, les noves infeccions a causa de la variant 

provinent de l’Índia, amb dades a l’alça que indiquen que la Covid-19 segueix present arreu del planeta. Sobre 

un interrogant a l’hora de saber quina serà l’evolució del virus en els propers dies després de registrar millores 

en molts punts i tenir-lo relativament controlat. Els Estats Units, l’Índia i el Brasil, ocupen els tres primers 

llocs pel que fa a casos detectats i morts per coronavirus. França, quart a la llista en nombre de casos, és el 

país europeu ara mateix més afectat seguint-lo de ben a prop Rússia que s’ha vist afectat, en els darrers dies 

i de manera directa per la variant delta. 
 

 

Dades actualitzades a 30 de juny de 2021 sobre els efectes de la Covid-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonts: Departament de Salut 

i Ministerio de Sanidad Contagis Morts Immunitzats 

LLEIDA 45.961 817 38,1% 

CATALUNYA 710.329 22.265 35,9% 

ESPANYA 3.808.960 80.875 36,9% 

MÓN 181.970.000 3.940.000 10,9% 

*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. 
 

La mascareta deixa de ser obligatòria a l’aire lliure 

L’obertura de piscines amb limitacions per garantir 

una bona i segura temporada de bany  
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AFECTACIÓ DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE I PRINCIPALS ACTUACIONS 
 

 

L’afectació de la pandèmia segueix evolucionant favorablement a Torres de Segre, tal com també passa a 

Lleida i Catalunya. Sense brots a casa nostra, és cert que en els últims dies preocupa un repunt generalitzat 

de contagis entre la població jove. Recentment però, al nostre municipi no s’han detectat casos d’aquests 

tipus. L’expansió de la Covid-19 es desaccelera, no avança com en temps anteriors, i això fa que els casos 

locals siguin pràcticament inexistents. Arriba l’estiu, i amb ell, la calor, una gran aliada per combatre el virus. 

Ara bé, la gran responsable d’aquesta situació positiva és l’efectiva campanya de vacunació. Justament al 

juny, els col·lectius més joves han començat a rebre les primeres dosis i el juliol s’enceta amb la previsió 

d’administrar vacunes a adolescents amb una edat mínima de 16 anys. El Departament de Salut insisteix que 

el ritme de vacunació seguirà sent l’esperat i recorda que tothom que ja pugui, demani cita prèvia. En les 

últimes setmanes hem fet un pas més per arribar a la immunitat col·lectiva, però cal no abaixar la guàrdia: 

són dies per prestar atenció a com es desenvolupen les noves variants del coronavirus. Gaudim, però seguim 

fent-ho amb responsabilitat. 

Torres de Segre iniciava el maig 

amb 228 casos positius confirmats -

i acumulats des de l’inici del 

recompte el març del 2020- i l’hem 

finalitzat amb 231, per tant són 3 

les persones contagiades durant 

aquestes últimes setmanes. La xifra 

és la més baixa del que portem 

d’any: maig 10 contagis, abril (13), 

març (9), febrer (7) i gener (12). Així 

doncs, aquest últim mes s’ha seguit 

allargant la tendència a la baixa i, 

per enèsima vegada, no hem de 

comptabilitzar cap víctima mortal, 

ja que la gran majoria de contagis 

són lleus o asimptomàtics. 
 

 

 

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

habitants) ha pujat 14 punts -per sota dels 50 del maig- fins arribar als 1.084. La xifra de Torres de Segre 

segueix sent una mica superior que el valor de la comarca del Segrià (1.059) però una altra vegada, per sota 

de municipis veïns com Aitona (1.446), Alcarràs (1.385), Sudanell (1.284), Soses (1.191) i Sunyer (1.171). 
 

Durant el sisè mes de l’any l’activitat municipal ha continuat a bon ritme. Al juny s’han celebrat diferents 

esdeveniments públics, això sí, respectant en tot moment les mesures sanitàries vigents.  

A Torres de Segre, en aquesta ocasió, destaquen propostes com el 4t Certamen d'Elecció del Pubillatge 

Comarcal del Segrià, la recollida de brossa a Utxesa en motiu del Dia del Medi Ambient, la festa del Corpus 

amb els nens i les nenes que han fet la Primera Comunió, 11è Aplec de la Sardana, les dues celebracions de 

Sant Joan -la revetlla del dia 23 i la festa del dia 24-, l’acollida de l’exposició itinerant del 1r Premi 

d’Il·lustració del Segrià, les festes de finals de curs de l’Escola i la Llar d’Infants, i també, l’audició a càrrec 

dels nens i nenes de l’aula de música municipal. Seguim així! Demostrem que Torres de Segre és un poble 

actiu i participatiu. 

 

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

(des d'abril de 2020 al juny del 2021) 
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OSVALD FERRETERIA PRESENTA UN VENTILADOR ANTIGELADA A LA FIRA DE SANT JOSEP 
 

Osvald Ferreteria, empresa local que regenten els germans 

Raül i Osvald Esteve, ha estat present un any més a la Fira de 

Sant Josep de Mollerussa presentant com a novetat un 

ventilador ‘antigelada’. Es tracta d’un mecanisme pioner per 

fer front a les gelades fruit de les baixes temperatures en els 

camps fruiters de la nostra zona que afecten, notòriament, a 

la formació del fruit i de retruc a la producció final. 

En el marc de la Fira, els germans Esteve han presentat aquest 

ventilador de tecnologia californiana que disposa d’una hèlix 

d’importació americana i que, tant el muntatge com la 

fabricació d’aquest, es dirigirà des d’Osvald Ferreteria, és a 

dir, des de Torres de Segre. Per la instal·lació d’aquest 

mecanisme i veure’n la viabilitat i eficàcia, prèviament, es fa un estudi climàtic de la finca en qüestió, per 

determinar les corrents d’aire calent i fred i decidir el lloc més precís de col·locació del ventilador. 

Durant els dies que s’ha desenvolupat la Fira de Sant Josep, els dos empresaris torressencs han pogut explicar 

aquest sistema de protecció de gelades i la resta de productes que promocionen als assistents així com a les 

diferents autoritats que han anat passant i s’han interessat per aquests productes tals com en Roger Torrent, 

l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonés o la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. 

Un cop més, el nom del nostre municipi és notícia per l’emprenedoria i la bona tasca d’Osvald Ferreteria que 

s’està fent un espai important quant a la modernització del sector agrari. 

 

UNA PARELLA DE TORRES DE SEGRE CELEBRA 74 ANYS DE CASATS 
 

L’Alfons Prada i Rodríguez i la Pepita Domènech i Ribes, 

van casar-se civilment el dia 16 de maig del 1947, dos 

dies després ho farien per l’església. El lloc del seu 

casament foren els baixos de la casa de l’antic 

practicant, ja que l’església estava molt malmesa després 

de la Guerra Civil i en procés de reconstrucció. 

Així doncs, aquest any 2021, l’Alfons i la Pepita fa setanta 

quatre anys que són casats i ho han volgut celebrar amb 

una trobada familiar a l’Ermita de Carrassumada el 

dissabte 12 de juny, festa de l’Immaculat Cor de Maria. A 

la cerimònia, hi eren presents tant els seus quatre fills i 

filles: el Josep Manel, la Marina, l’Alfons i l’Anna Maria, 

com les seves respectives parelles i descendència. 

Presents també una quinzena d’amics de la parella que 

sempre els han acompanyat en les peregrinacions que 

han organitzat a diferents santuaris. 

La cerimònia, a càrrec de mossèn Jordi Pardell, ha estat 

acompanyada amb els cants de Ramon Curcó, Joaquim Mesalles i Anna Maria Prada. En acabar, la família, 

gran devota de Carrassumada, ha donat a la capella un calze i una patena de metall noble daurat. 
 
 

Des d’aquestes línies del ‘Pregoner’ volem felicitar a l’Alfons i la Pepita per aquesta celebració i desitjar 

que puguin fer-ne molts més plegats. L’any vinent, però ja seran les seves ‘noces de brillants’. 

L’Alfons i la Pepita amb els seus fills, a l’altar de Carrassumada 

L’Osvald i el Raül al seu estand de la Fira 
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FESTA DE CLOENDA DEL CURS 2020-21 A L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

Després de no poder finalitzar el curs escolar l’any passat 

a causa del confinament general fruit de l’aparició de la 

pandèmia de la Covid-19, aquest cop, s’ha pogut cloure 

el curs presencialment i d’una manera més propera a la 

que es feia habitualment any rere any, això sí, a l’aire 

lliure i amb les mesures sanitàries corresponents. 

En aquesta ocasió, l’espai escollit per a fer la celebració 

ha estat la pista descoberta de l’Escola, un lloc força 

ampli i que ha donat les garanties de seguretat 

necessàries per fer la festa sense problemes. 
 

La comunitat educativa de l’Escola Carrassumada ha 

celebrat la cloenda del curs el divendres 18 de juny en 

una festa molt ben organitzada pels membres de 

l’AMPA, encarregats de la decoració, muntatge i 

planificació de l’esdeveniment atenent les restriccions i 

mesures Covid. 

Unes 300 persones han assistit a l’habitual i emotiva 

entrega de les orles a l’alumnat que promociona, és a dir 

als més grans de sisè que el curs vinent aniran a l’institut 

així com els nens i nenes de P5 que promocionen i fan el 

salt a l’educació primària. A continuació, han estat els de 

sisè, els que han posat l’espectacle fent un ball preparat 

tot just després de dedicar unes paraules d’agraïment al 

professorat que han tingut al llarg d’aquest temps al 

centre i de llençar els birrets enlaire com a símbol de 

superació d’una etapa escolar. 

Per cloure aquesat magnífica festa, el grup musical 

d’animació ‘Encara Farem Salat’ han amenitzat la 

jornada amb un gran concert de cançons infantils que 

han fet ballar als nens i nenes, contents d’acabar un curs 

complicat per a tothom en general. 

 

FESTA DE FI DEL CURS A LA LLAR D’INFANTS I EXPOSICIÓ ARTÍSTICA 
 

Arribat el mes de juny, a la Llar d’infants 

Carrassumada, s’han aplegat tots junts amb les 

famílies per acomiadar el curs escolar. 

El passat diumenge dia 20, al pati de l’escola de 

primària, ha tingut lloc la trobada amb alumnes, 

famílies i l’AMPA. Una celebració que ha 

comptat amb la presència d’un grup d’animació 

que ha aconseguit amenitzar la tarda tot fent 

ballar als presents al ritme de les cançons del 

Pot petit i la Dàmaris Gelabert. 

L’alumnat que ha finalitzat P5 juntament amb les seves professores 

L’alumnat de 6è amb els birrets i diplomes 

El grup musical de la cloenda ha fet ballar d’allò més a nens i nenes  

Pares, mares, germans i germanes ballant plegats al ritme de la música  
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Mestres i infants també s’han pintat les cares lluint 

més simpàtics que mai i gaudint, a més a més, d’un 

espectacle de globoflèxia. L’AMPA ha obsequiat a tots 

els nens i nenes amb una bonica i útil motxilla i un 

entreteniment a tall d’aperitiu. 

Les mestres també han rebut una bossa de piscina 

molt adequada per fer-ne ús en aquests dies calorosos 

d’aquest recent estrenat estiu. 

En definitiva, s’ha pogut fer un comiat com cal després 

de la situació del curs passat. L’equip de mestres 

estava molt il·lusionat per compartir una estona d’esbarjo i alegria amb infants i famílies després d’aquest 

llarg període de restriccions i aprofiten aquest espai per desitjar un bon estiu en família. 
 

Per una altra banda, com a cloenda del curs, l’equip docent ha volgut obrir les portes de l’escola bressol per 

il·lustrar les composicions dels nostres petits grans artistes. Inspirats en Hervé Tullet i, després de conèixer i 

treballar les seves obres i tècniques pictòriques, ha nascut aquesta exposició artística oberta a tot el poble. 

Una mostra artística que ha rebut una gran afluència d’assistents i, el més important, que ha aconseguit 

encoratjar els nens i nenes a seguir creant obres d’art per expressar sentiments i emocions. La creativitat ha 

aflorat aconseguint aquests meravellosos resultats.  

 

COMENÇA UN NOU CASAL D’ESTIU! 
 

Aquest any, com a novetat, el Casal d’Estiu 2021 

ha engegat motors al juny, des de l’endemà mateix 

de l’acabament oficial del curs escolar.  

Un total de 30 infants i un grup de 6 monitores i 

monitors han donat el tret de sortida a aquest 

esperat espai de lleure i d’aprenentatge que va 

aconseguir resistir l’embat del coronavirus l’any 

passat i, de ben segur, que ho farà encara millor el 

present, sempre amb les mesures de prevenció i 

l’alegria que tanta falta fa als més menuts. 

De moment, en aquests pocs dies de juny, les 

sensacions han estat molt positives i l’alumnat s’ho ha passat d’allò més bé tot fent jocs d’aigua, aprenent a 

cuinar, descobrint indrets propers amb les excursions i gaudint d’estones de joc lliure i d’interacció . 

Aquest any, l’equip de monitors i monitores està format per l’Anna Bisús, la Lluïsa Escarp, el Pau Florensa, 

la Meritxell Arcal, l’Olga Garcia i l’Anna Quílez i l’Aleix Aguilà, que s’unirà al mes de juliol.  

Des del Casal hi ha moltes ganes de viure tot el que presenta aquest estiu, animeu-vos! 

El monitoratge del Casal d’Estiu 2021 que ha començat al mes de juny 

L’equip de mestres de la Llar d’Infants amb l’obsequi de l’AMPA  

Una mostra dels treballs artístic d’aquesta meravellosa exposició que s’ha pogut visitar a la Llar d’Infants  
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FESTA DE FINAL DE CURS DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS 
 

El passat diumenge 27 de juny a la tarda, l’Agrupament 

Escolta Turribus ha celebrat la festa de final de curs tot 

gaudint d’unes divertides activitats aquàtiques de tot 

tipus, a les instal·lacions de ‘2Llacs’, ubicades al municipi de 

Gimenells i el Pla de la Font. 

L’esperada jornada s’ha iniciat amb una remullada sobre 

uns flotadors, tot continuant amb un passeig al voltant del 

llac sobre unes taules de surf. Per cloure aquesta magnífica 

experiència, els nens i les nenes han gaudit d’un bon gelat.  

Totes les infants i joves han expressat una enorme gratitud 

i satisfacció en realitzar aquestes activitats. 

Amb aquesta festa, l’agrupament posa punt final a un curs 

marcat per les restriccions constants a causa de la Covid-19 

que han afectat al món del lleure.  

No obstant això, totes les unitats han intentat elaborar 

activitats, dinàmiques i excursions per fer gaudir infants i 

joves de la millor manera amb la voluntat pedagògica que 

vol expressar l’agrupament. 

 

28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DEL LGBTI 
 

El 28 de juny és el Dia per l'alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual, en record dels fets 

de Stonewall -Nova York, Estats Units- que van tenir lloc el 28 de juny de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell 

dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la qual havien estat 

sotmeses durant segles i va néixer el moviment d'alliberament LGTBI. 

Afortunadament, a Catalunya la majoria de persones 

lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals no s'han 

vist vexades per la seva identitat o orientació, però, 

lamentablement, sí que existeixen casos de LGTBI-fòbia en la 

nostra societat. Davant d’això, tolerància zero. 
 

Des de l'Ajuntament de Torres de Segre, hem volgut 

donar suport de nou al moviment tot penjant una bandera 

irisada representativa en un dels balcons de l'edifici 

consistorial i pintant un banc, en concret el del carrer la Palla, 

amb els colors de l'arc de Sant Martí que simbolitzen la 

diversitat del col·lectiu. 
 

Avui a Catalunya, que liderà l'avanç en el reconeixement de les 

persones LGTBI amb l'aprovació de la Llei 11/2014 per a 

garantir els seus drets, tenim eines desplegades a tot el 

territori com són els Serveis d'Atenció Integral LGBTI (SAI) per 

ajudar a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 

convertits en punts d'informació, assessorament i suport 

d'aquest col·lectiu que també compta amb el compromís del 

cos de Mossos d'Esquadra i policies locals. 

Activitats aquàtiques divertides i bon temps per acabar el curs 

Una bandera irisada penjada de la façana de l’Ajuntament i 

un banc amb els colors que representen el col·lectiu han estat 

les dues accions de suport en el Dia Internacional del LGBTI 
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L’ESTIU ÉS VIU A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ 
 

Aquest mes de juny, ha començat a portar els dies 

calorosos, però això no ha aturat pas l’habitual 

activitat a la Residència Sant Guardià.  

El centre no ha volgut finalitzar la primavera sense 

aprofitar al màxim un dels seus espais més 

emblemàtics: els rosers.  

D’aquesta manera, s’ha aprofitat al màxim la floració 

d’aquests per gaudir del seu aroma i dels seus 

magnífics colors, així com del caliu especial que 

atorguen a tot el centre. Els i les residents no només 

han pogut apreciar-los durant els passejos pels jardins, 

sinó que també s’han fotografiat amb ells, per tal de 

tenir un bonic record d’aquesta estació de l’any.  
 

D’altra banda, el projecte de l’hort segueix anant ‘vent en popa’. 

Fa unes setmanes, les primeres hortalisses han començat a treure 

el cap i, en qüestió de dies, els avis i les àvies del centre ja han estat 

recol·lectant-les per portar-les a la cuina. No els hi falta de res: 

tomàquets, albergínies, carabassons, pebrots, etc. Fins i tot herba 

bona i julivert. Aquest projecte no només ajuda a mantenir la gent 

gran en actiu, sinó que també aporta el fet de menjar d’allò recent 

collit de la natura, el qual esdevé un gran benefici per la salut.  
 

 

Finalment, els residents també han donat la benvinguda a l’estiu. 

Com ja és tradició, a través de les manualitats elaborades, s’han 

decorat els passadissos i les sales de tot el centre amb aquells 

elements que són característics d’aquesta estació de l’any.  

A més a més, s’ha celebrat el Dia de Sant Joan, en el que no ha 

faltat la tradicional foguera ni el menú especial per commemorar 

una nit màgica, la qual obre les portes a l’estiu i a tots els seus petits plaers.  

Com podeu veure, a la Residència d’avis i àvies Sant Guardià de Torres de Segre no se’n perden ni una! 

Aprofitant l’avinentesa per desitjar a tothom que gaudiu i passeu un bon estiu. 

Dues residents davant els magnífics rosers florits de la Residència   

El foc de Sant Joan de manera simbòlica per a celebrar una festa màgica que no ha passat desapercebuda dins la Residència   

Hortalisses collites directament de l’hort de la Residència 
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VIOLÈNICA DE GÈNERE DURANT EL MES DE JUNY 
 

Un cop més, hem de lamentar els successos dels últims 30 dies pel que fa a violència de gènere, que segueix 

disparada després de la situació d'estat d'alarma a causa del coronavirus. Una de les víctimes d’aquest mes ha 

estat una dona de 81 anys, assassinada a Madrid a cop de martell pel seu marit, sense haver presentat 

denúncies prèvies, com passa amb la majoria de les dones assassinades. La darrera dona, víctima de violència 

de gènere, ha estat assassinada a Valladolid, presumptament a mans del seu marit a casa seva. Una trucada 

al 112 poc després ha donat l'avís, i la policia i una ambulància s’ha desplaçat al lloc dels fets, trobant la dona 

encara en vida que s’ha traslladat en una UVI mòbil a l'hospital Clínic Universitari, on ha mort poc després. 

Amb les últimes actualitzacions, aquest mes de juny són 5 les dones assassinades a mans de les seves 

parelles, i amb aquestes, sumen un total de 21 les víctimes acumulades des de l’inici de 2021. 
 

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.  

El 016 atén totes les víctimes de violència masclista les 24 hores 

del dia i en 52 idiomes diferents 

 

TEMPERATURA AMUNT I POCA PRECIPITACIÓ DURANT EL JUNY 
 

Juny s’ha mantingut força estable en general i dins dels paràmetres de temperatura habituals per l’època, 

tret de la segona setmana en la qual s’han registrat valors més propis de finals de juliol amb registres tocant 

els 40 graus per donar pas tres dies després a una baixada sobtada de temperatura fruit del pas d’un front 

actiu de tempestes que ens ha deixat en una sola jornada gairebé tota la precipitació acumulada de tot el 

mes que ha resultat molt més sec que els anteriors amb tan sols 18,1 mm. 

L’augment de la temperatura diürna i nocturna s’ha fet cada vegada més evident amb el canvi d’estació i a 

mesura que han anat passant els dies, amb una diferència positiva respecte al mes de maig d’uns cinc graus 

de mitjana tant de valors màxims (que han assolit els 30,4°), com de mínims (16,22°). 
 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «JUNY 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 

01/06/21 29,1 °C 13,8°C 1.6 mm 12/06/21 34,0 °C 14,8°C 0 mm 23/06/21 25,4 °C 15,0°C 1.4 mm 

02/06/21 29,1 °C 12,5°C 0.1 mm 13/06/21 35,4 °C 17,7°C 0 mm 24/06/21 28,2 °C 13,3°C 0 mm 

03/06/21 29,2 °C 14,7°C 0 mm 14/06/21 37,6 °C 19,2°C 0 mm 25/06/21 32,0 °C 14,8°C 0 mm 

04/06/21 28,2 °C 16,7°C 0 mm 15/06/21 36,7 °C 19,2°C 0 mm 26/06/21 30,8 °C 16,6°C 0 mm 

05/06/21 27,0 °C 16,3°C 0.1 mm 16/06/21 31,8 °C 20,2°C 0 mm 27/06/21 32,9 °C 18,1°C 0 mm 

06/06/21 28,6 °C 16,6°C 0 mm 17/06/21 24,2 °C 16,0°C 10.1 mm 28/06/21 30,6 °C 16,8°C 0 mm 

07/06/21 31,8 °C 13,3°C 0 mm 18/06/21 29,8 °C 14,7°C 0.1 mm 29/06/21 30,4 °C 17,3°C 0 mm 

08/06/21 33,1 °C 14,9°C 0 mm 19/06/21 27,2 °C 17,9°C 3.9 mm 30/06/21 28,6 °C 17,4°C 0 mm 

09/06/21 34,6 °C 17,6°C 0 mm 20/06/21 28,5 °C 17,5°C 0.8 mm     

10/06/21 32,5 °C 16,3°C 0 mm 21/06/21 29,2 °C 16,0°C 0 mm  
 11/06/21 27,7°C 16,3°C 0 mm 22/06/21 28,0 °C 15,1°C 0 mm 

 

Temperatura màxima mitjana (mes): 30,4 °C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 16,22 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 18,1 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. 
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nades de calor, fenòmens meteorològics extrems, espècies invasores o intensificació de malalties: 

així es manifesta canvi climàtic a casa nostra i arreu del planeta.  

El clima no és una cosa estàtica, sinó que varia al llarg del temps per causes naturals. No obstant, la 

comunitat científica assegura que actualment s’està produint a major velocitat i assenyala els humans com 

a responsables d’aquesta acceleració del canvi climàtic per la crema de combustibles fòssils des d'inici de 

l'era industrial. 

A dia d’avui ja ens trobem en un procés de canvi climàtic. Els fenòmens atmosfèrics són cada vegada més 

freqüents i intensos i durant els pròxims anys es preveu que es multipliquin si no es posa fre a l’escalfament 

global. Sense anar més lluny, a casa nostra, hem viscut darrerament fenòmens atípics o virulents com fortes 

pedregades, temporals de neu o temperatures extremes en dates inusuals. 

Els escenaris de futur són preocupants, tant per les seves conseqüències en el medi ambient com en 

la societat. El canvi climàtic té un impacte, que anirà en augment, sobre la gran majoria dels sectors 

productius, com el turisme, l’agricultura i la producció d’aliments. A més a més, es notarà en el mercat 

immobiliari, la indústria o la generació d’electricitat, entre altres.  

Tendim a pensar que el canvi climàtic és un problema llunyà, gairebé aliè, però no és així. Cal que en prenem 

consciència abans que sigui irreversible. Un tema que hem volgut obrir a debat amb alguns dels nostres veïns 

i veïnes per copsar la seva opinió al respecte, unes valoracions diferents i interessants alhora, algunes 

carregades d’optimisme i d’altres de més pessimistes que mostren la incertesa i l’angoixa que genera. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys? 

“Si em preocupa una mica perquè cada cop fa més calor i les tempestes 

són més fortes i provoquen més danys. 

D’aquí uns anys, el món me l’imagino amb més contaminació de la que 

tenim ara, perquè cada cop hi ha més fàbriques, som més gent i, per 

tant, la contaminació és més elevada. Si no ajudem entre tots i totes, la 

situació pot arribar a ser molt preocupant”.                                                                                         
 

 

Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions 

podríem fer a Torres per reduir els efectes del canvi climàtic? 

“Jo contribueixo reciclant les deixalles de manera correcta, posant cada 

cosa al contenidor corresponent.  

Podríem desplaçar-nos més amb bicicleta o caminant, per exemple, i no fer anar tant el cotxe, sobretot en 

els trajectes curts. Usar bosses ecològiques o de roba quan anem a comprar també podria ser una bona acció 

per reduir les deixalles i ajudar el nostre planeta”.  

O 

Joan Companys Cabau 

 JUDIT QUILEZ I RUESTES  (8 anys)  
Alumne 3r curs 

Escola Carrassumada 

https://es.greenpeace.org/ca/trabajamos-en/cambio-climatico/asi-afecta-el-cambio-climatico/efectos-del-cambio-climatico-en-el-medio-ambiente/
https://es.greenpeace.org/ca/trabajamos-en/cambio-climatico/asi-afecta-el-cambio-climatico/efectos-del-cambio-climatico-en-la-sociedad/
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Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys? 

“Si, em preocupa molt que estiguem en emergència climàtica, ja que 

cada vegada hi ha canvis de temperatura més forts i extrems i, sobretot, 

m’amoïna el desglaç dels casquets polars. 

Tot i això, d’aquí 10 o 20 anys, imagino el món una mica millor que 

l’actual perquè la gent penso que estarà més conscienciada i, entre tots 

i totes, ficarem més mesures, reciclarem més i hi haurà més zones 

verdes”. 
 

Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions 

podríem fer a Torres per reduir els efectes del canvi climàtic? 

“Intento millorar la salut del planeta amb accions que estan a la meva 

mà com ara reciclar els residus que fem a casa i tenint cura de la natura, respectant-la i gaudint-la. 

Crec que a Torres, s'haurien de plantar més arbres als carrers de dins del poble. Amb això aconseguiríem més 

ombra a les cases, ajudaríem a tenir un aire més net i estalviaríem energia. Estaria bé també que totes les 

cases poguessin tenir plaques solars per subministrar-se, que és una energia natural i podria substituir les 

energies que consumim avui dia i gasten més recursos”. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys? 

“Sí que em preocupa bastant que estiguem en emergència climàtica. 

D’aquí 10 o més anys, m’agradaria imaginar un món millor del que tenim 

avui dia, sense tanta contaminació, recuperant espècies d’animals i 

altres éssers que s’estan extingint, utilitzant molt més que ara l’energia 

solar per a reduir la contaminació, entre altres coses”.  
 

 

 

Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions 

podríem fer a Torres per reduir els efectes del canvi climàtic? 

“Per a poder ajudar en millorar la salut del nostre planeta cal que ens hi 

esforcem tots i totes. Ens hem de mentalitzar en reciclar molt més les 

deixalles que generem, no utilitzar tant els automòbils per moure’ns, ni 

consumir tanta energia elèctrica. La consciència de tothom en aquestes mesures crec que ajudaria molt. 

Des del poble també podem ajudar al Medi Ambient fent accions que siguin beneficioses com ara plantant 

més arbres per oxigenar el planeta o bé potenciant la instal·lació i ús de les energies renovables”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

 Estudiant 
4t curs Primària ALEIX FLORENSA I SOLA  (11 anys)   

Alumne 5è curs 

Escola Carrassumada 

 NAYARA ESCOLÀ I POLO  (11 anys)  
Alumna 6è curs 

Escola Carrassumada 
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Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys? “Hi ha estudis que diuen que no anem 

molt  bé, que la situació està empitjorant per les coses que hem fet i les 

que no fem. És clar que em preocupa aquesta emergència climàtica 

perquè aquest canvi origina temporals, focs i cada vegada hi ha més 

al·lèrgies i morts per causa de la contaminació. Ens parlen de plans 

d’actuació per reduir aquest canvi però perquè funcionin hem 

d’aprendre a viure de forma diferent per continuar amb aquesta vida. 

Espero i desitjo que entre tots fem accions i prenguem consciència i 

responsabilitat, perquè sigui possible veure el futur d’aquí uns anys on 

pugui viure feliç envoltada de la natura, l’aigua i l’ambient més pur”. 
 

Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions podríem fer a Torres per reduir els 

efectes del canvi climàtic? “Està demostrat que petites accions fan grans coses. Jo he substituït l’ampolla 

d’aigua de plàstic per una cantimplora quan vaig a l’institut i també reciclo correctament la brossa que faig.  

A Torres no tenim excusa per fer bé el tema residus. Tenim tot tipus  de contenidors i els voluminosos per les 

coses grans. Només que en fessin un bon ús tots plegats seríem un poble exemplar. Veure contenidors plens 

i brossa a terra quan dos carrers més enllà hi ha més contenidors no és gens correcte. Trobar dins del cartró 

residus orgànics tampoc ho és. No és difícil, està tot molt preparat per fer-ho bé. Veïns i veïnes m'agradaria 

que el meu poble sigui exemplar i estigui net. Fem-ho entre tots possible”. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys? “Em sembla preocupant la nostra 

situació actual respecte el clima, perquè si seguim així, de ben segur que 

canviarem el món. D’aquí a uns anys, per les informacions que anem 

tenint, sembla que la situació empitjorarà per a nosaltres, ja que fem 

canviar el clima a una velocitat tan alta que ni nosaltres ni molts éssers 

vius que estan sobre la Terra tindrem temps d'adaptar-nos-hi, la qual 

cosa pot provocar l’extinció tant de la nostra espècie com la de moltes 

altres. La Terra seguirà i segurament la vida sobre ella, però el més trist 

d’aquesta situació és que nosaltres no puguem ser part d'aquesta”. 
 

Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions 

podríem fer a Torres per reduir els efectes del canvi climàtic? “Per mirar d’alentir aquest canvi, faig 

accions que poden contribuir, a petita escala en el meu cas. Intento utilitzar el transport públic o caminar i 

anar en bicicleta en comptes d'utilitzar el vehicle privat. Intento reduir la generació de residus i els generats, 

els separo per tal que puguin ser reciclats. A l'hora de comprar un electrodomèstic, intento informar-me i 

busco el que sigui més eficient energèticament parlant amb l’objectiu de consumir menys energia elèctrica. 

Per tal de reduir l'efecte negatiu que pot provocar el nostre poble sobre el canvi climàtic, caldria treballar a 

potenciar més l’ús de l'autoconsum energètic -panells fotovoltaics en els habitatges- i dels cotxes elèctrics. 

En definitiva, es tracta de promoure hàbits més respectuosos amb el medi”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 LAIA DOMÈNECH I PALLARÉS (14 anys)   

 

Alumna 3r ESO 

INS Alcarràs 

ANDREU BISÚS I CASES  (16 anys)  
 

 

Estudiant 1r Batxillerat  
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Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys? 

“La industrialització, la crema de combustibles fòssils, la desforestació, 

el sistema agroalimentari insostenible... Portem anys explotant i 

maltractant el planeta a consciència fins arribar a un punt en que la 

situació i les conseqüències són irreversibles. En una dècada els efectes 

del canvi climàtic seran evidents i inqüestionables a petita i gran escala 

amb fenòmens més extrems dels que estem vivint ara. 

Sobretot em preocupa l'escassetat de la base de la vida del nostre 

planeta, un dret humà fonamental i essencial: l'aigua dolça. És molt 

important evitar el malbaratament d'aquest recurs tan valuós i ser 

conscients del que ens suposaria la seva mancança”. 
 

Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions podríem fer a Torres de Segre per 

reduir els efectes del canvi climàtic?  

“A casa estem conscienciats amb la situació actual per això intentem contribuir amb accions bàsiques 

quotidianes com l'estalvi energètic i d'aigua, ús d'electrodomèstics eficients, reciclatge i reducció de residus... 

També tenim en compte que l'alimentació és un element clau, ja que la indústria càrnia suposa un 40% de 

les emissions de metà globals (el qual és 25 vegades més perjudicial que el CO2 per l'efecte hivernacle), i que 

la producció de cada KG de carn equival a 270 KM recorreguts en cotxe; per això hem reduït al mínim el 

consum carni i eliminat el d'aliments envasats en plàstic, optant així per productes locals i de proximitat. 

Com a poble és molt important que tots siguem coneixedors del que suposa el canvi climàtic arreu del Món 

i aportem el nostre granet de sorra modificant els hàbits del dia a dia canviant-los per d'altres més ecològics”. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys? 

“Em preocupa molt l’emergència climàtica de la qual ens alerta la 

comunitat científica, ja que hem de tenir clar que és un factor que cada 

vegada repercutirà més en les nostres vides i en les de les properes 

generacions. A 10, 20 o més anys vista m’imagino un món amb 

fenòmens meteorològics més extrems causant més desgràcies i 

mortalitat; un augment del nivell del mar que enfonsi zones poblades 

produint migracions massives; un ambient més sec i càlid, així que 

menys conreable i habitable, i una menor biodiversitat, repercutint 

sobre la salut dels ecosistemes. Així mateix, l’OMS alerta que aquestes 

condicions climàtiques afectaran la salut afavorint l’exposició a la calor 

extrema, la transmissió d’infeccions i la desnutrició infantil. En definitiva, tot aquest reguitzell d’efectes 

causaran un món amb unes pitjors condicions de vida per als humans i la resta d’espècies”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

ROGER FONT I RAMÍREZ  (21 anys) 

 

Estudiant 4t Medicina 

Barcelona 

IVET KERS  (26 anys)   
 

 

Empleada de Banca 
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Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions podríem fer a Torres per reduir els 

efectes del canvi climàtic? 

“Individualment el que faig bàsicament és reciclar les escombraries que genero perquè aquesta matèria es 

pugui separar i reutilitzar eficientment per evitar el consum de més recursos naturals. A nivell de poble crec 

que també es podria anar en la línia d’intentar promocionar accions que en última instància disminueixin el 

consum d’energia i recursos naturals. Ara bé, he de dir que, si bé pot ajudar, no veig la solució al canvi climàtic 

en les accions individuals, l’esforç i el sacrifici de la ciutadania, ni crec que en tingui la culpa. Al meu entendre, 

ens trobem en aquesta situació per un creixement exponencial i sostingut de l’explotació dels recursos 

naturals des de la revolució industrial que comporta que avui en dia es produeixi més del que es necessita 

per cobrir les necessitats de la població a nivell mundial. Crec que aquesta dinàmica, responsable de l’excés 

de gasos d’efecte hivernacle i per tant de l’escalfament global, va lligada al sistema econòmic en què vivim. 

Se’m fa difícil imaginar que es pugui aturar el canvi climàtic sense reemplaçar aquest sistema econòmic per 

un de més sostenible a nivell global, i exigir això últim potser sí que és responsabilitat de la ciutadania”. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys? “Les conseqüències que el canvi 

climàtic té en Torres de Segre poden ser visibles en la qualitat dels 

cultius. Els arbres fruiters requereixen un mínim d’hores de fred per 

garantir el seu correcte desenvolupament, i, en tenir menys hores de 

fred a l’hivern, l’arbre patirà d’un desenvolupament foliar pobre i  la 

producció es veurà afectada. També patirem més onades de calor, el 

qual implica més morbiditat i mortalitat; dècimes de graus de 

temperatura poden causar l’extinció d’espècies autòctones i la 

propagació i distribució d’altres espècies pròpies de zones més càlides. 

És fonamental entendre que les nostres accions estan posant en perill 

l’existència dels recursos de les generacions futures. Les accions que 

fem avui, repercutiran en generacions de persones que encara no han nascut. Si prenem decisions correctes, 

el món en 100 anys tindrà recursos naturals disponibles que garantiran l’existència d’altres generacions”. 
 

 

 

Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions podríem fer a Torres de Segre per 

reduir els efectes del canvi climàtic?  

“Cadascú pot aportar el seu gra de sorra. A nivell global, tecnològic i empresarial és imprescindible continuar 

amb la cerca de solucions alternatives i sostenibles que tinguin impactes menys perjudicials i contaminants 

en el nostre planeta. La disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la substitució de gasos com 

els CFC, causants dels forats en la capa d’ozó, són avanços evidents però encara resulten solucions mínimes. 

De manera social i individual podem optar per caminar en lloc d’agafar el cotxe quan no sigui necessari, 

engegar l’aire condicionat o la calefacció només els mesos forts d’hivern o estiu, comprar en les botigues 

locals, consumir productes de proximitat i reciclar. Encara que això sembli poc, estarem fent molt”.  

DANIELA SÁNCHEZ I PEÑA  (26 anys) 

(29 anys) 

Enginyera ambiental,  

Tècnica superior d’educació i control ambiental 

Tècnica superior d’edificació i obra civil  

 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

Tècnica Medi Ambient Ajuntament Torres de Segre 
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Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys?  

“Evidentment que em preocupa, ja no només per mi sinó per als nostres 

petits. Només vull un món en què el meu fill i pròximes generacions 

puguin viure sense problemes climàtics.  

L'emergència climàtica és un fet, no es pot aturar així com així, només 

hem de ser conscients d'intentar que no sigui més agressiva. 

D'aquí 10 o 20 anys començarem a veure les conseqüències del mal que 

l'ésser humà va començar fa molt de temps. Tot i que hem millorat en 

molts aspectes del nostre comportament encara hi ha feina a fer”. 
 
 

Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions 

podríem fer a Torres per reduir els efectes del canvi climàtic? 

“La salut del planeta es pot millorar de moltes maneres, però és molt fàcil parlar sense poder tindre els medis 

que les grans multinacionals i els grans governs sí que tenen.  

Primer de tot, s'haurien de plantar més arbres, deixar de construir tant a les ciutats i tornar als pobles, no 

parlo tant de reciclar, que sí que és molt important, sinó almenys fer consciència de no embrutar, no tirar res 

a terra, i per últim un control exhaustiu de les grans produccions ramaderes. 

Torres de Segre hauria de ser conscient del privilegi que té sent un poble enmig de dos espais naturals. Hem 

de cuidar més el nostre entorn, no embrutar-lo i potenciar les energies renovables, així com el control de les 

produccions. Les massificacions comporten un descontrol de residus que són perjudicials també pel futur”. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys? 

“Està clar que el canvi climàtic que estem vivint és conseqüència de la 

contaminació que exercim sobre el planeta i la forma que l’estem 

maltractant. Els fums de les fàbriques, els residus que generem, 

sobretot els plàstics, tot contamina i perjudica. 

D’aquí uns anys, crec que veurem un món millor perquè s’estan fent 

coses i adoptant mesures per fer-ho més bé en aquest sentit, com ara 

la creació de vehicles elèctrics i d’altres productes que substitueixin als 

actuals que són més contaminants.  

Almenys, cal que ho intentem plegats, ja que fins ara no s’han posat 

gaires mesures importants per a mirar de  solucionar aquest problema 

i, en els darrers anys, sembla que s’està mirant molt per a intentar reduir la contaminació, en benefici de la 

salut del nostre planeta”. 

 

JOSEP MARIA MONCOSÍ PONS  (67 anys)  

(43 anys) 

 

Pagès jubilat 

 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

ADRIÀ PUJOL I MARTÍNEZ  (35 anys)   
 

Tècnic de turisme 

Tècnic Medi Ambient Ajuntament Torres de Segre 
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Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions podríem fer a Torres per reduir els 

efectes del canvi climàtic? 

“A casa nostra procurem reciclar al màxim tots els residus que generem, separant i classificant els envasos 

de plàstic, de vidre i de cartró, o bé tot el que és orgànic. Pel que fa a la resta de coses, de moment encara 

no hi podem fer res ja que, per exemple, els cotxes que tenim a casa són de gasoil. 

Pel que fa a accions a dur a terme al poble per ajudar a reduir els efectes del canvi climàtic es podrien plantar 

encara més arbres, tot i que Torres és un lloc on en tenim força, i dedicar esforços en el reciclatge de les 

escombraries que generem que és el que més contamina.  

Ja que Torres de Segre és un municipi agrari, també estaria bé que els tractors i la maquinària en general 

pogués esdevenir eminentment elèctrica. Avui dia ja es fabriquen motors elèctrics prou potents i això no 

suposaria inconvenient per fer les habituals feines al camp. No obstant, per fer-ho possible caldria establir 

més punts de recàrrega i fer-ho tot més accessible a la gent.  

En aquest sentit, celebro la instal·lació del punt elèctric que hem posat al costat del poliesportiu, jo sempre 

he dit que quan em canviï el cotxe, el proper serà elèctric, ho tinc claríssim”. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Et preocupa que estiguem en emergència climàtica? Com t’imagines 

el món d’aquí a 10 o 20 anys? 
 

“Doncs sí, em preocupa bastant perquè veig que tot està molt 

revolucionat i descontrolat. Cada cop hi ha més incendis, terratrèmols, 

tempestes i desastres naturals que fan molt de mal.  

Tot això està passant perquè no fem les coses correctament, crec que la 

gent no ens estem portant bé amb el planeta i nostre Senyor ens castiga. 

Si el puc veure, m’agradaria que el món estigués més ben arreglat del 

que ho està ara però això penso que és molt difícil de poder-ho controlar. 

D’aquí uns anys, penso que tot plegat estarà pitjor perquè la gent en 

general no parem compte i no fem bondat”. 
 

 

 

Com contribueixes a millorar la salut del planeta? Quines accions podríem fer a Torres per reduir els 

efectes del canvi climàtic? 
 

“Vidre a un costat, plàstic en un altre, cartró i orgànica al seu corresponent, a casa nostra sembla una exposició 

però reciclem perquè és el que cal fer i ho respectem bastant bé.  

Tot i això, quan vaig a tirar les escombraries als contenidors, veig que molta gent no ho fa així i no es 

preocupen per reciclar tirant-ho tot barrejat al mateix contenidor o deixant-ho a terra si no hi ha espai. En 

aquest cas, crec que caldria millorar el sistema de recollida perquè això no passés. 

De cara al nostre poble i en general a tot arreu, el millor que podríem fer per contribuir i ajudar seria que 

tothom tingués molta més cura de no llençar coses pels carrers, de no embrutar tant així com d’altres accions 

similars que, al cap i a la fi, ens perjudiquen a tots i totes”. 
 

 

 

 
 

JOSEPA MONNÉ I FUERTES  (73 anys)   
 

Jubilada 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
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L’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE RENOVA LA PÀGINA WEB I ESTRENA APP MÒBIL 
 

El nou portal és més accessible, segur i transparent: una necessitat del poble que ara ja és una realitat. 
 

L'Ajuntament de Torres de Segre ha renovat 

completament la pàgina web i ha estrenat una 

app que permet consultar la informació 

municipal també des dels dispositius mòbils. 

La renovació de la pàgina web és un pas 

important en la transformació digital de 

l’Ajuntament, ja que apropa l’administració 

pública al veïnat d’una manera més visual i 

intuïtiva. A més, aquesta nova pàgina també 

permet que sigui una web més accessible, 

segura i transparent: una necessitat del poble 

que ara ja és una realitat.  

L’antic portal web havia quedat obsolet i ja no tenia la capacitat per a poder-hi mostrar tota la informació 

que cada cop s’exigeix més als municipis, per això, la nova pàgina web va més enllà d’un nou disseny i també 

mostra una nova estructura on prenen protagonisme apartats que destaquen l’actualitat de Torres de Segre, 

que detallen tot allò que ofereix la vila al seu veïnat i a les visites, i que apropen els serveis, els tràmits i la 

informació pública.  
 

“És una gran satisfacció poder renovar la pàgina web de l’Ajuntament i seguir adaptant els canals de 

comunicació del consistori als temps actuals. A partir d’ara arribarem d'una forma més ràpida i fàcil al 

nostre veïnat, i de ben segur que resultarà una eina pràctica i útil en el dia a dia dels torressencs i les 

torressenques", -destaca Joan Companys, regidor de Comunicació i Noves Tecnologies-.  
 

 

A més, també recorda que, amb l'estrena de la web, l'equip de govern de l’Ajuntament compleix "un dels 

principals compromisos de la legislatura per millorar la comunicació entre el consistori i el veïnat".  

 

L’adreça de la pàgina web és torressegre.cat i l’app mòbil vinculada s’anomena Vilaconnect. 

L’aplicació permet estar al dia, entre altres funcions, de les novetats municipals, amb la 

possibilitat de rebre notificacions en els dispositius mòbils en l’instant que són públiques.  

Per poder utilitzar l’app, només cal descarregar-la gratuïtament a través de Google Play per Android o de 

l'App Store per Apple. Un cop instal·lada, cal buscar i seleccionar Torres de Segre en la llista de municipis.  
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Imatge de la portada de la nova web de l’Ajuntament 

torressegre.cat 
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 Que s’hi pot trobar a la nova pàgina web? 
 

 La nova pàgina web està organitzada en 6 apartats principals:  

 

 

AJUNTAMENT 
 

 

Informació sobre l’edifici de la Casa de la Vila i la seva 

construcció; la composició del Govern i l’Oposició de 

l’Ajuntament a través dels grups municipals; una salutació 

de l’Alcaldia; les diferents Regidories, amb les respectives 

persones titulars i les seves principals funcions; les 

Comissions municipals que donen suport a les Regidories 

en l'organització i presa de decisions; un espai de l’Àrea de 

Comunicació amb informació dels mitjans de comunicació 

municipals, així com utilitats descarregables com el logotip 

de l’Ajuntament i les dades de contacte del consistori. 
 

 

MUNICIPI  
 

Les dades i xifres oficials de Torres de Segre, els fets 

històrics més rellevants de la nostra vila; els llocs d’interès 

turístic amb especial protagonisme pel patrimoni 

arquitectònic, cultural i natural que el poble ofereix a les 

visites i les activitats i festes que cada any tenen més èxit. 
 

 

ACTUALITAT  
 

Les notícies més destacades del moment, els avisos 

d’interès general, l’agenda amb els esdeveniments públics 

i tots els números de la revista el Pregoner de Torres.  
 

 

GUIA  
 

El directori recull totes les entitats, associacions, empreses 

i equipaments municipals, entre altres, de Torres de Segre 

i el mapa ajuda a ubicar-les dins del terme. Cada punt 

marcat té una fitxa pròpia amb la informació bàsica de 

contacte.  
 

 

GOVERN OBERT  
 

Consulta dels Plens municipals, així com de les ordres i 

convocatòries de cada sessió; informació institucional, 

econòmica i urbanística; els reglaments i les normatives 

vigents a Torres de Segre; els ajuts i les subvencions de 

caràcter genera; les ofertes de feina del municipi; i 

informació relativa a la contractació pública.  
 

 

SEU ELECTRÒNICA  
 

L’espai virtual que ofereix accés directe a diferents serveis, 

tràmits i informació pública compartida des de la 

Secretaria de l’Ajuntament. 
 

 
 

 

 

 Christian Aranda Cubeles 

QR vídeo explicatiu nova pàgina web i app 

Ajuntament Torres de Segre 
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NOVA TAULA I EQUIP DE SO AL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 

 

S’ha substituït la taula i l’equip de so 

que hi havia al Pavelló Poliesportiu ja 

que els anteriors estaven malmesos i 

no funcionaven bé.  

Els nous aparells milloren pel que fa a 

prestacions i qualitat de so. Pel que fa 

a la taula de mescles analògica, del 

model ‘Soundcraft Signature 12MTK’ 

és una taula de petit format amb 12 

entrades, efectes integrats, i enregistrament i reproducció USB multipista. Permet l’enregistrament de 14 

entrades i reproducció de 12 sortides USB de baixa latència i, entre altres característiques, també té 2 canals 

de micròfon amb compressor/limitador. 

Quan al nou equip de so que l’acompanya, del model ‘Numark MP103 USB’, és un reproductor en format 

‘rack’, especialment dissenyat per a DJs professionals i instal·lacions com la nostra. L’entrada USB que disposa 

li permet prendre cançons d'una unitat USB flaix o disc dur que poden ser reproduïdes durant una actuació. 

 

NOUS SENYALS ALS APARCAMENTS DE ‘LA FUSTERIA’ 
 

Aquest mes, els tècnics de ‘La Fusteria’, per tal de millorar 

l'estètica de l’edifici, han canviat i renovat dues dels senyals 

que hi havia del pàrquing de vehicles lateral, en concret de 

l’espai reservat per a minusvàlids, i per identificar un dels 

aparcaments de bicicletes que hi ha disponibles al mateix 

entorn natural. Ambdues indicacions s’han elaborat amb 

material reciclat i la fusta com a element principal amb el 

propòsit d’integrar la seva imatge en l’entorn on es troben. 

 

NETEJA I SEGA DELS VORALS DELS CAMINS I DE L’ESPAI DEL CAMÍ VERD 
 

Seguint amb les tasques habituals de 

manteniment de camins i espais naturals del 

municipi, al llarg d’aquests dies, la brigada 

municipal ha continuat segant els vorals de bona 

part dels camins que es troben dins del terme 

municipal i l’espai del camí natural del costat del 

riu proper al poble. 

Aquestes neteges constants de les vores de les 

vies interurbanes i espais naturals es fan amb el 

propòsit de donar un marge de seguretat als 

vehicles i als vianants que hi circulen deixant el 

pas net i visible. En els pròxims dies s’acabaran 

de fer la resta de punts que queden pendents. 

 

AC
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Les senyals de fusta instal·lades a l’aparcament 

El nou equip de música i so instal·lat al pavelló municipal 

L’espai del camí verd net després de fer l’actuació 
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INSTAL·LACIÓ DE PAPERERES AL CARRER ONZE DE SETEMBRE I UN BANC AL VINYES DE DALT 
 

Aquests dies s’han instal·lat una sèrie de 

papereres al municipi, en concret a tot el 

carrer Onze de Setembre i en el primer tram 

del carrer Pau Casals. Una actuació que ve a 

complimentar l’efectuada l’anterior mes quan 

es posaren al carrer Molí i Pompeu Fabra i que 

ha de permetre tenir uns espais més nets i 

acollidors facilitant recipients de recollida 

d’escombraries a tots aquells usuaris i usuàries 

que no ho tenen massa clar i les tiren a terra 

sense més miraments. Una instal·lació que es 

preveu fer extensiva en altres punts. 
 

També s’ha instal·lat un nou banc per seure i descansar al principi del carrer Vinyes de Dalt amb la finalitat 

d’oferir un altre punt de descans pels vianants que hi transiten en una zona on no hi havia cap seient. La 

voluntat és valorar la distribució actual al municipi per millorar el repartiment i ampliar-lo, si és necessari. 

 

INSTAL·LACIÓ D’UNES TAULES DE JOC A L’ESPAI D’ESBARJO DE L’ESCOLA 
 

El pati de l’Escola Carrassumada està d’estrena amb la 

incorporació de quatre jocs de taula perquè els nens i les 

nenes puguin a jugar als escacs, al parxís o a l’oca. A 

petició del centre, la Regidoria d’Educació ha col·locat els 

nous elements per a fer més entretingudes les hores 

d’esbarjo a l’aire lliure. 

Elaborades amb una estructura d’acer galvanitzat 

resistent i antivandàlica, i taulells i seients amb polietilè 

d’alta densitat, les quatre taules de joc ocupen un espai 

del pati ideal que serà d’ombreig quan les moreres 

plantades aquest any es facin més grans i voluminoses. 

 

ALTRES ACTUACIONS DIVERSES 
 

A més de les descrites, al llarg del passat mes, s’han fet 

altres tasques d’entre les quals destaquem: 
 

✓ Reparació manual d’algun forat al paviment dins el 

municipi amb quitrà. 

✓ Reparació i sanejament d’una tapa de 

clavegueram malmesa i que resultava perillosa del 

carrer Jaume I. 
 

✓ Neteja diària de les escombraries i deixalles 

tirades fora les illes dels contenidors del municipi així 

de diversos indrets del poble. Una actuació que es va 

repetint des de fa mesos i que aviat podrà controlar-se 

amb la instal·lació de càmeres de seguretat. 

Membres de la brigada muntant una paperera al carrer Onze de Setembre  
i col·locant el banc al carrer Vinyes de Dalt 

Les quatre taules de joc exterior instal·lades a la zona del pati 
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LLUM VERDA AL NOU PROJECTE DEL CENTRE CÍVIC DE TORRES DE SEGRE 
 

En l’últim Ple Ordinari de l’Ajuntament de 

Torres de Segre s’ha aprovat diferents punts, 

entre els quals destaquen, per una banda, la 

sol·licitud d’un préstec bancari per a poder 

executar importants actuacions, com la 

remodelació de l’antiga Escola Carrassumada. 

El préstec se sol·licitarà pròximament a una 

entitat bancària per un valor de 647.000 euros i 

es destinarà a executar millores urbanístiques i 

a incorporar nous equipaments a Torres de 

Segre. El projecte més important que es podrà 

iniciar és la remodelació de l’edifici de l’antiga 

Escola Carrassumada, que acollirà el nou Centre Cívic municipal: un espai sociocultural que contempla una 

sala d’actes, una biblioteca, un gimnàs i sales per a entitats locals. 

El projecte inicial d’obres plantejat l’any 2011 va quedar obsolet i recentment va haver-se de presentar una 

nova proposta més completa, aprovada al març durant la celebració de l’anterior Ple Ordinari. Així doncs, les 

obres podrien començar en els pròxims mesos, després que es licitin i s’adjudiquin a les empreses que resultin 

guanyadores del concurs públic. 

Actualment l’Ajuntament de Torres de Segre té un baix nivell d’endeutament, havent liquidat darrerament 

préstecs que restaven pendents de pagament. La situació fa viable sol·licitar una nova quantitat econòmica 

per fer realitat diverses actuacions a la vila. La proposta del nou projecte del Centre Cívic ha estat impulsada 

per l’Equip de Govern format per JxCat i ha comptat amb l’aprovació d’ERC i del PSC.  

 

CANVI DE NOM DELS CARRERS PRÍNCEP D’ASTÚRIES I JOAN CARLES I 
 

En aquest mateix Ple Ordinari, també ha tirat endavant la 

proposta del canvi de nom dels carrers Príncep d'Astúries 

i Joan Carles I, situats a la zona de ‘Les Casetes’ de la vila.  

En un primer terme, les dues propostes alternatives 

plantejades i aprovades per l’actual equip de Govern 

havien estat carrer de l’Allotjament i carrer dels Plans, 

respectivament, amb el grup d’ERC votant a favor del canvi 

de nom però no a les propostes i el grup del PSC abstenint-

se a la votació final.  

No obstant, després d’haver escoltat les valoracions de la 

gent, s’ha decidit replantejar la decisió de posar el nom de ‘carrer de l’Allotjament’ i oferir la possibilitat 

d’obrir-ho a una consulta popular en els pròxims dies en la que s’oferirà diferents opcions a escollir que 

determinaran els tres grups polítics que hi ha actualment al Consistori i que hauran de fer referència al poble 

sense cap connotació política. Es manté el canvi de nom a carrer dels Plans, a l’espera de saber el resultat de 

la consulta per saber el nom de l’altre carrer, moment en què es col·locaran les noves plaques. 

Aquests canvis de noms és una proposta d’ERC i de JxCat basant-se en el compromís electoral de garantir els 

drets i les llibertats de Catalunya i de defensar les seves institucions. La proposta ve de lluny i té en compte 

el sentir general del veïnat de Torres de Segre, a més, que la decisió s’ha accelerat arran dels últims escàndols 

relacionats amb la monarquia espanyola i el rebuig que ha mostrat cap al poble català.  

Imatge virtual de la façana del nou centre Cívic que recupera l’entrada pel davant de 

l’edifici talment tenia antigament quan exercia de centre educatiu. 

Els carrers Joan Carles I i Príncep d’Astúries canviaran el seu nom 
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GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT PER L’ALUMNAT DE 3 A 16 ANYS 
 

Talment com es va fer el curs anterior i seguint el compromís 

de l’actual Equip de Govern, l’Ajuntament subvencionarà el 

cost dels llibres escolars de tot l'alumnat d’infantil, primària i 

secundària, empadronat al municipi i que cursi estudis en 

centres de titularitat pública el vinent curs 2021-22, a través 

dels models de socialització i reutilització de llibres que estiguin 

disponibles en el centre escolar. 
 

El Programa serà gestionat per l’Ajuntament de Torres de Segre de la següent forma: 
 

 ESCOLA CARRASSUMADA – a través del Quiosc Teresita, amb el suport de l’AMPA. 
 

 INS D’ALCARRÀS – a través de l’empresa IDDINK. 
 

 ALTRES CENTRES DE TITULARITAT 100% PÚBLICA DE PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA -on cursin estudis 

infants de 3 a 16 anys empadronats al municipi- S’estudiarà cada cas segons el model implantat al 

centre amb la voluntat que les famílies no hagin d'assumir cap cost per la utilització dels llibres.  
 

- SOL·LICITUDS INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA - 
 

Els formularis de sol·licituds, per a poder acollir-se a la subvenció, es podran trobar i descarregar escanejant 

els codis QR que trobareu al final d’aquesta notícia o bé també des de les xarxes socials de l’Ajuntament 

(Facebook i Instagram) així com en format paper a les oficines de l’Ajuntament de Torres de Segre.  
 

S’hauran de presentar completades i signades per correu electrònic a l’adreça 

llibrestorressegre@gmail.com o a les oficines de l’Ajuntament, abans del dissabte 31 de juliol de 2021. 
 

 

S’haurà d’aportar la següent documentació: 

✓ Formulari de sol·licitud completat i degudament signat. 

✓ Còpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) dels representants legals dels infants. 

✓ Justificant de transferència de la quota de l’AMPA. 

✓ Comanda de llibres d’IDDINK (matriculats a l’INS Alcarràs). 

S’informa que per tal de gaudir de la gratuïtat dels llibres, les famílies hauran d’abonar la quota de l’AMPA 

del respectiu centre escolar on es cursin els estudis. 

L’Ajuntament de Torres de Segre realitzarà les comprovacions oportunes dels requisits per tal d’acollir-se al 

Programa (padró municipal, matrícula a centres públics, abonament de quotes d’AMPA dels centres, etc.) 
 

ESCOLA CARRASSUMADA 
 

L’Escola Carrassumada de Torres de Segre, té instaurat, des de 

fa uns anys, el model de socialització dels llibres. 

Les sol·licituds de participació seran gestionades per 

l’Ajuntament qui farà el seguiment de les sol·licituds, la 

comprovació del compliment dels requisits, la comunicació i 

l’assessorament a qui sol·liciti el Programa. L’Ajuntament es fa càrrec del cost dels llibres lectius, d’activitats, 

així com els llibres de lectura que designa el centre. 

El lliurament de llibres a les famílies, la seva revisió, folrat es realitzarà per part del Quiosc Teresita amb la 

previsió es que és puguin recollir durant el mes de setembre. 
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Les famílies i l’alumnat es comprometen a fer un bon ús dels llibres i a retornar-los al centre en finalitzar el 

curs escolar, així com a pagar-los en cas de pèrdua o deteriorament que impedeixi reutilitzar-los. 

Des de l’AMPA i/o Escola es remetrà, per email a les famílies, el formulari de pagament de la QUOTA. 

 

INS D’ALCARRÀS 
 

L’Institut d’Alcarràs, va instaurar el model de socialització de 

Llibres a través de l’empresa IDDINK a partir del curs 2020-21 que 

continuarà aquest proper curs 2021-22. 

L’alumnat haurà de fer comanda del material educatiu, a 

IDDINK, a través de la plataforma web de l’empresa disponible 

en https://spain.iddink.cat/., tot considerant: 
 

✓ La comanda haurà d’incloure els llibres socialitzats, llibres que no es puguin socialitzar, llicències 

digitals, llibres de lectura, segons assignatures matriculades al curs 20/21.  

✓ S’haurà de sol·licitar el pagament per transferència i sense finançament. 

✓ Les famílies hauran d’abonar mitjançant transferència el cost del material no subvencionat per 

l’Ajuntament. Tablets, quota de l’AMPA així com divers material escolar que ofereix la plataforma. 

✓ Tanmateix s’haurà d’incloure el cost del servei de substitució (assegurança). 

✓ La comanda de llibres s’haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud a l’adreça electrònica 

llibrestorressegre@gmail.com o a les oficines de l’Ajuntament de Torres de Segre. 

✓ El Consistori remetrà llistat de beneficiaris a l’empresa IDDINK, qui farà factura a nom de l’Ajuntament. 

✓ L’empresa IDDINK remetrà els llibres per correu postal a les famílies beneficiaries i que hagin realitzat 

la comanda en el termini que es determini per IDDINK. 

 

FUNCIONAMENT EN D’ALTRES CENTRES EDUCATIUS 
 

Les famílies dels alumnes empadronats al municipi de Torres de Segre i que cursin estudis en centres públics 

de primària o secundària de titularitat pública fora del municipi, també son beneficiaris d’aquest programa 

de la gratuïtat dels llibres. 

Per tal de poder determinar el número d’infants, analitzar el model disponible al centre i oferir la gratuïtat 

dels llibres, es requereix la presentació de la sol·licitud d’inscripció al programa aportant també la següent 

documentació: 
 

✓ Llistat de llibres que han rebut de l’escola 

✓ Justificant d’abonament de la quota d’AMPA -podrà ser aportat a posteriori-. 
 

Tanmateix es prega que les famílies que han hagut d’abonar diners en concepte de reserva de llibres, 

acompanyin el justificant de pagament juntament amb la present sol·licitud.  
 

P.D. Un cop rebuda la sol·licitud de participació, es remetrà informació actualitzada a les adreces de correu 

electrònic que s’han facilitat a l’Ajuntament. 

   Podeu descarregar el formulari d’inscripció escanejant els següents codis QR 

 

 

 

 

   

FORMULARI SUBVENCIÓ 

Alumnat centres públics 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

FORMULARI SUBVENCIÓ 
Alumnat centres públics 
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

https://spain.iddink.cat/
mailto:llibrestorressegre@gmail.com
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Què recordes de la teva proclamació com Hereu 

de Torres? 

Aquell dia per mi, va ser un dia ple de llum, ser hereu 

del meu poble i com a tal representar-lo arreu de 

Catalunya i als pobles de la vora. Esperava viure un  

any  màgic, tan en sortides, per conèixer gent i tornar 

a veure tradicions que ja havia vist quan voltava amb 

el meu germà que també va ser Hereu.  
 

Aquestes expectatives es van capgirar amb la 

Covid no? 

Sí, va venir la Covid-19 de manera inesperada i ens va 

desfer totes les il·lusions que teníem en aquell 

moment. Aquella nova situació ens va portar una 

incertesa molt gran. A mi la incertesa no m’agrada, 

sempre intento tenir les coses ben planificades. Al 

final m’hi he acabat acostumant, ara visc el dia a dia i 

que sigui el que vulgui! Trobo que va estar molt bé no 

fer una nova proclamació a Torres l’any 2020, perquè 

així vam tenir una nova oportunitat. 

 

 
 

Com van anar les proves que vas haver de passar 

per esdevenir ‘Hereu del Segrià’? 

La prova escrita no la vaig veure difícil, era totalment 

assequible per a tots els candidats i les candidates, la 

vaig fer molt ràpid, suposo perquè estava tranquil, tot 

ajuda. En l’altra prova, em vaig mostrar segur i tal com 

sóc jo realment. 
 

Bé, i quines són ara les teves expectatives 

Comarcals? 

Aquesta nova etapa la veig amb més responsabilitat, 

ja no és només portar el nom del meu poble Torres de 

Segre, sinó que és, a més a més, portar la cultura del 

Segrià arreu de Catalunya. 

Hem de mostrar com som realment, què és el que ens 

caracteritza , ja sigui el nostre accent, la fruita... i fer-

ho tan bé com puguem. 

El fet que el meu germà també hagués estat Hereu 

Comarcal, va ser un incentiu positiu per a mi a l’hora 

de presentar-me. 

 

El passat 5 de juny, Torres de Segre ha estat el poble amfitrió de la IV edició 

de la proclamació del pubillatge de la comarca del Segrià, després d’un any 

en que no es va poder fer. Com a nou Hereu Comarcal ha estat escollit el 

Marc Torrelles de Torres, al que precisament li posava la nova faixa el 

Marcel Barberà, també de Torres, que acabava el seu mandat de dos anys. 

La nostra Pubilla, la Winona Olivera, era escollida segona Dama. 

En aquesta secció els donarem veu, a fi que tot el poble pugui conèixer millor 

qui són, han estat i seran els i les nostres representants arreu de Catalunya. 

 

 

EN
TR

EV
IS

TA
 

 

:

 

“Intentaré fer-ho el millor possible, amb alegria positivisme i il·lusió” 

 
 

 

 

Va néixer el 8 de novembre de l’any 2002, 

per tant té 18 anys. Els seus pares són el 

Miquel i l’Helena, el seu germà gran el Pau. 

Actualment està estudiant el primer curs 

d’un cicle superior d’animació soci - 

esportiva  al Col·legi Episcopal de Lleida. El 

Marc vol arribar a ser mestre de magisteri 

en l’especialitat d’educació física. 

Aquest estiu té previst fer pràctiques de 

Director de Lleure amb el Grup de Colònies 

Solibernat del 30 de juny al 11 de juliol i del 

12 de juliol fins al 10 de setembre, estarà 

fent pràctiques del cicle que està cursant a 

l’acadèmia del German Paris. 

Li agrada molt anar en bicicleta i tot tipus 

d’esports, anar caminar amb la família i 

voltar amb els amics. 

 

 
 

 
 

Hereu de Torres de Segre (2019/2021)  

Hereu Comarcal del Segrià 2021 
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Vas prendre nota dels consells que us van donar 

el pubillatge comarcal sortint? 

Ells i elles ens van dir que estiguéssim tranquils i que 

ens mostréssim tal com som.  

Intentaré fer-ho el millor possible, amb alegria 

positivisme i il·lusió. 
 

Hauràs de portar el nom de Torres de Segre i del 

Segrià arreu de Catalunya. Què en destacaries? 

De Torres de Segre, destacaria el nostre cultiu de 

fruita d’os, l’Ermita amb el mar de color rosa que es 

mostra a la primavera, a l’estiu de color verd i a la 

tardor marró, és una característica molt valuosa que 

tenim, juntament amb el pantà d’Utxesa. Tenim una 

entrada pel pont passant pel riu Segre preciosa, les 

restes del Castell i el museu de l’Evolució, per 

exemple.  

Del Segrià destacaria també el cultiu, i espero que 

arran de voltar per la Comarca segurament coneixeré 

llocs i tradicions que no coneixia.  

Vull destacar també que, tot i que no sigui 

exclusivament del Segrià, les sardanes tenen un pes 

molt gran en la nostra cultura tradicional i cal 

preservar-les. 
 

 

 

Marc Torrelles i Miró                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1952. L’Assumpció de ben 

petita, amb tan sols 3 anys.  

 

Especial pubillatge comarcal de Torres de Segre: entrant i sortint 

Any 2019. El Marc proclamat Hereu de Torres de Segre  

Any 2007. Amb 5 anys passant una bona estona a les piscines  

 

Any 2021. Enfaixament com a Hereu Comarcal del Segrià ‘21 
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Què recordes de la teva proclamació com a 

Pubilla de Torres? 

El 16 de novembre de 2019, l’Anna, la Núria i jo, ja 

sabíem  que anàvem a sortir escollides, ja que no es 

va presentar ningú més i no va fer falta votar-nos. Ens 

va fer molta il·lusió perquè les que sortien eren 

amigues nostres (l’Aina, l’Anna i l’Eva) i perquè 

nosaltres tres també ho havíem estat de petites. 

Estàvem molt sorpreses de veure tanta gent que 

havia vingut d’arreu de Catalunya a la nostra 

proclamació. Aquella mateixa nit, vam poder parlar 

amb altra gent del pubillatge i les nostres 

expectatives van millorar. 
 

Aquestes expectatives es van capgirar amb la 

Covid no? 

I tant! A principis del 2020 només vam poder anar a 

una de les moltes vistes que volíem fer. Vam anar a 

Balsareny, un lloc molt bonic on vam conèixer molta 

gent i vam aprendre molt.  

 
 

 

 

 

El dia 15 de març havíem d’anar a Montserrat i ja no 

ens hi van deixar anar a causa del confinament.  

En aquest període doncs només hem pogut fer algun 

acte de presència al poble. Teníem moltes 

expectatives però no hem pogut, per això esperem 

tant jo com per les meves companyes que amb el que 

ens queda de pubillatge tinguem més temps per 

representar a Torres. Per la meva part, ara que sóc la 

segona Dama del Segrià, podré gaudir-ho més. 

Vaig veure molt encertada també la decisió que va 

prendre l’Ajuntament de renovar el nostre Pubillatge i 

no fer una nova proclamació. 
 

 

Com van anar les proves que vas haver de passar 

per esdevenir ‘Segona Dama del Segrià’? 

Primer, unes 20 preguntes tipus text, sobre geografia, 

cultura de Catalunya centrada en el Segrià, algunes de 

Torres, etc. Fou un examen assequible. Després una 

entrevista personal i unes preguntes sobre les nostres 

expectatives del Pubillatge. Estava molt tranquil·la. 

EN
TR

EV
IS

TA
 

 

“Intentaré aprofitar-ho al màxim” 

 
 

 

Pubilla de Torres de Segre (2019/2021)  

2a Dama del Segrià 2021 

 

Va néixer el 4 d’abril de l’any 2002, 

per tant té 19 anys. 

És filla única de l’Elena i el Ramon.  

Ha acabat el primer any del Grau 

d’Infermeria que cursa a Barcelona.  

En un futur, tot i no tenir-ho molt 

clar, li agradaria dedicar-se a la 

pediatria, matrona o en l’àmbit 

d’urgències. 

Aquest estiu treballarà a les piscines 

municipals d’encarregada del control 

d’accés a les instal·lacions i mirarà de 

compaginar-ho amb classes de repàs. 

A la Winona li agrada molt ballar, 

doncs des de ben petita que fa 

gimnàstica rítmica.  

Una de les seves aficions preferides 

també és muntar a cavall. 

 

 
 

 
 

:
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Bé, i quines són ara les teves expectatives 

Comarcals? 

Poder viatjar més, sempre amb les condicions 

sanitàries que ens imposin, i conèixer més de 

Catalunya i de les seves tradicions.  

Sobretot tinc ganes de conèixer gent i viure noves 

experiències tant dins del pubillatge com fora.  

És una tradició que no voldria que es perdés! 
 

Vas prendre nota dels consells que us van donar 

el pubillatge comarcal sortint? 

Sí, van dedicar unes paraules molt boniques i 

emotives on parlaven de moltes aventures seves i ens 

van dir, sobretot, que aprofitéssim tot el que 

poguéssim, que coneixeríem molta gent que 

acabarien essent molt importants en les nostres 

vides. Jo intentaré aprofitar-ho al màxim!. 
 

Hauràs de portar el nom de Torres de Segre i del 

Segrià arreu de Catalunya. Què en destacaries? 

De Torres de Segre destacaria la zona d’Utxesa, el riu, 

Carrassumada i la nostra producció de fruita.  
 

A nivell comarcal, la nostra fruita té un tret molt 

característic, tot i que hi ha indrets molt macos per 

descobrir. Per exemple, el dia de la nostra 

proclamació comarcal, el pubillatge assistent i els 

representants d’altres indrets, es van emocionar amb 

l’obsequi de les cireres que es va fer des de 

l’Ajuntament. 
 

 

 

Winona Olivera i Ramírez                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial pubillatge comarcal de Torres de Segre: entrant i sortint 

Any 2019. La Winona proclamada Pubilla de Torres de Segre  

Any 2009. Amb 7 anys en una competició de gimnàstica rítmica Any 2010. Amb 8 anys a sobre d’un cavall, una de les seves passions 
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 Quan temps has portat el vestit d’Hereu? 

La primera vegada que me’l vaig posar va ser per la 

Festa Major de Torres, el 4 de desembre del 2018. 

Quan em vaig presentar, realment no sabia on em 

ficava. Tot i que els meus pares em van aconsellar que 

no ho fes, vaig voler aprofitar aquella oportunitat ja 

que era l’únic noi que es presentava. Sóc una persona 

llançada, de les que s’apunten a un bombardeig.  

El dia  de la proclamació ja vaig descobrir quin món 

era el pubillatge i que, realment, m’agradaria. 

El darrer dia que vaig portar el vestit va ser el dia 5 de 

juny com a Hereu sortint de la comarca del Segrià. 
 

Com és aquest món que has descobert? 

Si hagués d’encoratjar a qualsevol que s’hi presentés, 

li diria que no tingués por, que es tirés a la piscina com 

ho vaig fer jo i que vagi voltant per tota Catalunya. 

Una de les coses més boniques és que vas descobrint 

llocs del que no havies sentit parlar i veus que cada 

un té el seu encant. 

 

 

 

 

Quan vas ser proclamat ‘Hereu Comarcal’? 

Vaig ser proclamat Hereu comarcal del Segrià 2019, el 

dia 1 de juny del mateix any a Almacelles.  

Això em va encoratjar més encara a no perdre’m cap 

sortida, cap de setmana rere cap de setmana. 
 

Com ha afectat la Covid en els teus ‘pubillatges’? 

El tema de la Covid em va saber molt greu ja que hi va 

haver moltes sortides programades que es van 

suspendre o ajornar. La darrera proclamació d’arreu 

de Catalunya a la que vaig poder anar va ser el 29 de 

febrer de l’any 2020, a Navarcles. Justament, ens 

confinaren dos dies abans de la trobada a Montserrat. 

Com a jove, he passat aquesta època de la pandèmia 

tancat a casa i força trist perquè he vist que la cultura 

n’ha estat molt afectada. Caldrà que ens recuperem 

molt per arribar a estar com abans d’aquesta situació. 
 

Durant el teu pubillatge, quants pobles has arribat 

a visitar? Moltíssims, des de la Catalunya central, a 

la Terra Alta, passant pel Maresme, la Selva, l’Empordà 

EN
TR

EV
IS

TA
 

:

 

“Jo m’hi he trobat molt a gust i em costarà d’assimilar que ja he acabat” 

 
 

 

Va néixer el 14 d’agost de l’any 2001, per 

tant té 19 anys. 

Els seus pares són el Marcel·lí i la Maria 

Mercè. Té un germà, el Moisés i una 

germana, la Margot. 

Actualment, està estudiant primer curs 

d’enginyeria informàtica a la Udl de 

Lleida. Voldria arribar a treballar en un 

lloc on pogués dedicar-se a la 

informàtica. 

Aquest estiu farà les pràctiques de 

monitor de lleure al Grup de colònies 

Solibernat per tal d’assolir el títol. 

En Marcel té moltes aficions, d’entre les 

que destaquen fer esport, anar en 

bicicleta, córrer i estudiar. Segons ell, el 

pubillatge s’havia convertit en una afició 

més. 

 

 
 

 
 

Hereu de Torres de Segre 2018  

Hereu de la Comarca del Segrià 2019/2020 
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Per mi, ha estat un plaer conversar amb la Winona, el Marc i el Marcel. Després de les entrevistes m’he quedat amb 

una sensació agredolça. Dolça, perquè sé que tant el Marc com la Winona, seran uns digníssims representants de 

Torres de Segre i de la Comarca, de la mateixa manera que ho ha estat el Marcel. 

La sensació no tan agradable me l’ha donat l’expressió dels seus rostres quan els hi he preguntat per la Covid-19. Ja 

sé que tots i totes hem perdut un any, en alguns casos molt més que això, però quan ets jove i tens les il·lusions 

ficades en un futur immediat i veus que els somnis es tornen en realitat gris... què us he de dir! Que han perdut un 

any d’experiències boniques i com que la vida corre tan de pressa, un any és molt. Gaudiu al màxim, joves I si 

necessiteu res, aquí estic, és la meva obligació com a regidora i un plaer personal estar a la vostra vora.  

 

 

i el Segrià. El que més m’ha entusiasmat, a part del 

protocol que no cal oblidar-lo, és la festa de la nit. 

Normalment, els actes de proclamació coincideixen 

amb les festes majors dels pobles i, per les nits, hi ha 

concerts i tot tipus d’espectacles per al jovent i en 

aquells moments el pubillatge fa molta pinya. Ja se’n 

fa als actes formals, però a la nit molta més.  

Vull agrair a la meva família i, especialment, al meu 

pare tota la seva dedicació i suport en el meu 

Pubillatge. Al no disposar de carnet de conduir, ell ha 

estat el que m’ha portat a tot arreu, fent un munt de 

fotos i s’ha acabat aficionant. Jo crec que ell també ho 

trobarà a faltar. 
 

Quins consells donaries al Marc i la Winona que 

comencen el seu camí en el pubillatge Comarcal? 

Que el Pubillatge és una experiència inoblidable, que 

coneguin Catalunya en tot el seu esplendor, i Andorra 

també!. Jo m’hi he trobat molt a gust i em costarà 

d’assimilar que ja he acabat. 
 

Quina importància li dones tu al Pubillatge dins de 

la tradició catalana? 

El pubillatge es remunta al segle XIII, quan els fills 

grans de la família eren anomenats ‘Hereus’ i, en el 

cas de no haver-hi fills, la filla es convertia en la 

‘Pubilla’. Així doncs, l’Hereu i la Pubilla eren els que es 

quedaven els béns del patrimoni familiar. Els altres 

germans o germanes eren els fadristerns o cabalers. 

Si fem un símil amb Catalunya, l’Hereu i la Pubilla són 

els que representen els bens culturals del país. La seva 

funció actual és la de representar un poble, una 

comarca i un país i ser els ambaixadors/es durant un 

any. Jo estic molt orgullós d’haver-ho estat. 
 

 

 

 

 

Marcel  Barberà i Duaigües   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial pubillatge comarcal de Torres de Segre: entrant i sortint 

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

 

 

En Marcel Barberà, de ben petit, amb un any i mig 

Any 2018. El Marcel proclamat Hereu de Torres de Segre  
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Característiques de la fotografia 

F: 240 

EXPO: 1/1600 

ISO: 640 
 

 
 

 

“Papallona Macroglossum, borinot carter o papallona colibrí, popularment anomenada 
‘bufaforats’, és una papallona diürna d’uns 3,5 com de llarg. Té una trompa molt llarga, tan com 
el seu cos i passa el seu últim estat de la metamorfosi sucant el nèctar de les flors, com és el cas 
d’aquesta imatge. Batega les ales a 85 repeticions per segon, això li permet passar els 60Km/h. 
Aquest lepidòpter, gran pol·linitzador, és molt comú, el podem trobar des de Portugal fins al Japó”. 

 
 
 

Josep M. Prada 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -3ª PART- 
 

 

PLAZA DELANTE - CARRER DAVANT - CARRER BARRI NOU 
 

l Sabies que... d’aquesta edició de la revista El Pregoner de Torres, segueix recollint informació 

històrica i molt rellevant del nostre municipi amb el propòsit de deixar empremta i donar-la a conèixer 

a diferents generacions de veïns i veïnes.  

Seguint el fil dels butlletins anteriors, aquest cop us presentem la tercera entrega dedicada a les botigues i 

als negocis antics del nostre municipi, en concret els ubicats al llarg dels 

anys al que és ara carrer Barri Nou o també conegut com a ‘carrer 

Davant’ i, fins i tot en cartellera antiga, ‘plaza Delante’.  

Per diferents motius, hi ha tres negocis que no han pogut sortir en aquest 

article i que mirarem d’incloure’ls en la pròxima edició. Un cop més... 

esperem que gaudiu amb la seva lectura! 
 

 

 

 

LA FERRERIA DEL JOSEP ESTEVE  
 

 

En Raül Esteve ens explica que, a casa seva, al número 6 del carrer Barri 

Nou, hi havia una Ferreria del seu avi, el Josep Esteve i Biosca. Un bon 

ferrer, una persona seriosa i responsable, apreciat per tot el poble i que 

va morir l’any 1943, als 42 anys a causa d’un càncer. 

A dia d’avui, només queda l’argolla a la paret de la casa on hi lligaven els 

rucs, les mules i els cavalls. Aquest element és l’únic record present i un 

símbol de l’antiga ferreria. També recorda que hi havia una finestra al 

final de la casa però, el Raül sempre l’ha vist tapiada.  

La ferreria va estar en funcionament uns vint anys, aproximadament 

de l’any 1923 al 1943. L’any que va tancar, el senyor Javier Esteve i 

Gutiérrez, fill del ferrer i pare de l’Osvald i el Raül Esteve, tenia 10 anys. 

El seu pare per despertar-lo, pegava cops a l’enclusa, de bon matí i així 

el Javier s’aixecava i baixava a la ferreria a ajudar-lo. 

En Raül ens explica que recorda com anècdota...  

“un mosso que treballava a la ferreria de Torres amb el meu padrí va 

anar a ensenyar a ferrar a un senyor d’Aitona. Resulta que aquest senyor 

era el germà del seu altre padrí per part de mare, que també va ser ferrer 

a Aitona i va morir als 33 anys. Va resultar ser el pare de la mare”.  

Així doncs l’Osvald i el Raül han tingut els dos avis ferrers i, per aquest 

motiu, amb el temps, ells han volgut posar una ferreteria al poble. Per 

retre homenatge als seus padrins, tenen les seves fotografies 

emmarcades a l’actual botiga ‘Osvald ferreteria’. 

E 

espai d’història local 

 

 

Josep Esteve i Biosca, ferrer de Torres 

A la façana, encara s’hi pot veure l’argolla 

on s’hi lligava als rucs, les mules i els cavalls 
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LA LLETERIA DEL JOSEP I LA MAGDALENA   
 

 

Abans de la Guerra Civil, els padrins de la Dolors Zaragoza, el Josep Miró de ‘Cal Canxan’, i la Magdalena 

Vilanova de ‘Cal Carnisser’, tenien una desena de vaques on és ara el carrer Barri Nou número 12. Durant 

la Guerra, els animals s’escaparen, però després van poder recuperar alguna vaca i remuntar el seu negoci.  

La Dolors ha intentat conservar al màxim la casa originària i ens 

ensenya el lloc on el seu padrí hi tenia el carro i el cavall, la 

menjadora de les vaques -que encara conserva-,  el lloc on hi 

havia un abeurador de pedra, una talladora de canyots i un racó 

pels vedells petits. Es venien els vedells quan tenien l’edat i les 

vaques les conservaven per a vendre la llet. Primerament, 

començaren fent clientela amb la gent del mateix carrer i, amb 

el temps, ja van arribar a vendre’n a tot el poble. La Magdalena 

era la que munyia les vaques amb una galleda que tenia 

especial. De la galleda a la gerra, la colava, la posava a la 

cafetera i d’allí a les mateixes lleteres que portaven la gent. 

L’entrada de la casa actual és, més o menys, com quan era 

llavors en la que s’hi podia veure 

una gran taula on venien la llet. 

Tenien una vaca a la qual els seus 

avis anomenaven ‘la rossa’ perquè 

era d’aquest color i, a sobre, era 

especialment tremenda. 

El Josep i la Magdalena tingueren 

tres filles: la Magdalena que es va 

casar amb el ‘Morancho’, la Josepa que ho va fer amb el senyor Reñé i la 

Dolores, la més gran i mare de la Dolors, que es va casar amb el Josep Zaragoza 

que era de ‘Cal Patet’ de Torres de Segre. Cap d’elles va continuar amb la 

lleteria però, com que la Dolores era la pubilla, va heretar la casa.  

 

CA LA CONCEPCIÓ FILELLA (‘CAL SUCARRÓ’)     
 

 

A mitjans dels anys 1940, la Concepció Filella, tenia llogat un 

espai a ‘Cal Puchero’, on hi vivia i hi tenia una botiga, devia 

ser el número 5 del carrer, ara no hi ha número.  

Aquesta botigueta era molt petita i la Concepció hi tenia uns 

quants queviures i, més tard, hi va vendre també 

llaminadures, xocolatines, cromos, sucre i una mica de tot per 

a la canalla. Segons ens expliquen, era una dona molt 

simpàtica i que sempre estava asseguda al carrer, saludava i 

preguntava a tothom que passava i donava caramels als 

menuts i menudes que hi anaven a comprar. 

La Concepció tingué un desengany amorós que la va fer estar soltera molts anys. L’amor de la seva vida va 

ser el senyor Miquel del Fletxa. Tots dos estaven a punt de casar-se, ja tenien l’aixovar preparat i tot, però 

eren a finals de la Guerra i el Miquel va travessar el pont i ningú mai més en va saber res d’ell. 

Quan ja era gran, la Concepció es casà amb el Modesto Escolà de ‘Cal Ganado’ i va tancar la botiga. 

L’abeurador/menjadora de pedra que encara es conserva 

L’entrada actual de la casa  

es conserva molt similar a tal com era aleshores 

Lleteres antigues de llautó 

Façana actual de la casa on hi havia la botiga de la Concepció 
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LA TABERNA DEL MATIES I ‘CAL SELVA’ 
 

 

Entre finals dels anys 1940 i principis dels 1950, el Maties Closa va 

regentar una taverna durant un anys al número 20 del carrer Barri Nou. 

Allí, també hi anaven a beure i passar l’estona caçadors i valencians que 

venien quan era el temps dels estornells.  

Ens explica la Teresita -Tresa Closa-, la seva filla, que recorda que la seva 

tieta Concepció hi feia unes grans cassoles a la taverna. La Teresita era 

ben petita i quan pujava les escales per anar a dormir que donaven a la 

taberna, els clients sempre li deien coses.  

En aquest establiment també s’hi venia vi i els avis d’aquell temps hi 

anaven a beure o a jugar a les cartes.  

Una veïna ens ha explicat que el Maties anava a pescar anguiles i les 

tenia dins d’una galleda amb aigua a la taverna. Pel que sembla era un 

bé força preuat i les venia molt ràpidament. 

Més tard, el Maties es va dedicar a la compra i venda de 

fruita i van ficar la botiga al mateix lloc on hi havia 

l’esmentada taverna.  

Malauradament, l’any 1973, el Maties va morir als 58 

anys i la Tresa Selva Pons -la seva esposa- i l’Antonieta 

Closa Selva -la seva filla- van continuar amb la botiga, 

ajudades per la germana de la Tresa, la Concepció, que 

era soltera.  

A la botiga s’hi venien comestibles, beure, pollastre, 

congelats i una mica de tot.  

L’Antonieta Closa agafava la furgoneta del seu pare i, 

juntament amb la seva mare, anaven tots els dilluns i els 

dijous de cada setmana a buscar gènere al mercat de 

Lleida i als magatzems proveïdors. 
 

Uns anys més tard, quan la Ramona Anglada, va deixar 

la peixateria que tenia al carrer Saladà, la Teresita es 

posà a vendre peix fresc a ‘Cal Selva’ durant cinc anys. 

Aleshores, la seva germana i ella anaven també a buscar 

el peix a les nits.  

A començaments dels anys 90, ‘Cal Selva’ va tancar. 

L’Antonieta va anar a treballar de cuinera en una 

residència de gent gran i la Teresita a embalar en un 

magatzem de fruita. 
 

A part de la seva mare, la Teresita recorda amb molta 

estima a la seva tieta Concepció que va viure sempre 

casa de la seva germana i família.  

El record que en té és el d’una dona molt activa i 

implicada, tant amb la Coral de Torres de Segre com en 

l’organització de processons i altres actes religiosos al 

municipi. 

En Maties Closa 

La Tresa i la Concepció Selva en un acte al poble 

La Concepció organitzant la processó del ‘Pa beneït’ 

i la Tresa Closa portant-lo, al carrer Davant 

 

La Concepció cantant a la Coral. La Tresa és la nena petita. 
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CAL PELEGRÍ 
 

 

Després de la Guerra, on és ara el número 11 del carrer Barri Nou, era i 

continua essent a ‘Cal Pelegrí’. En aquesta casa que dona per la part del 

darrere al carrer La Palla, el Pelegrí Mesalles hi tenia una pallera i mules i, 

per la part del davant, l’Assumpta Escolà -la seva dona- duia una petita 

botiga de comestibles.  

Segons ens han explicat algunes veïnes del poble, després de la Guerra hi 

anaven a buscar els aliments que els tocava segons la seva cartilla de 

racionament. Llavors l’Assumpta obria els sacs on tenia els aliments i els hi 

agafava el sucre, la sal o els llegums amb un lliurador. La parella tingueren 

tres fills, el Josep, el Francesc i l’Assumpta. L’Assumpta Mesalles ens 

explica que durant un temps el Francesc, conegut com a Paquito, va cuidar 

corders i els hi van fer un tancat també a la part del carrer La Palla. La seva 

mare llavors va vendre durant un temps carn de corder a la botiga i van 

ampliar els productes de venda, fins hi tot hi venien espardenyes. 

L’Assumpta recorda que ella no hi estava massa a la botiga de la seva mare, anava a l’escola i quan era el 

temps anava a collir olives o pebrots i albergínies que portaven a ‘Cal Serafí’ perquè els vengués. Durant un 

temps van fer també tabac. 

El germà gran, el Josep Mesalles, que es casà amb l’Antonieta 

Ruestes de ‘Ca la Quitèria’, va seguir un temps amb la botiga, però 

morí als 33 anys i l’Antonieta va tornar a casa de la seva família. 

Cap a finals dels anys 50, el Paquito Mesalles i la Teresa Estadella -

la seva novia-, van voler provar sort amb la botiga i hi van posar una 

mica de peix i productes de porc. La cosa no va prosperar i van 

tancar al cap de cop temps. 

 

CAL PAQUITO DEL PELEGRÍ   
 

 

L’any 1961, el Paquito Mesalles i  la Tresa Estadella es van casar 

i compraren la casa de ‘Cal Puchero’ on la Concepció Filella hi 

tenia la seva botigueta. La van arreglar i se n’hi van anar a viure.  

Tenien una mica de terra i com que al Paquito sempre li van 

agradar molt els animals, van posar vaques a l’era que tenien. 

Així fou que la parella van 

començar a vendre llet. A la part 

del darrere de la casa, la seva filla 

Beatriu posaria més tard una 

perruqueria. La Tresa Estadella 

ens explica que aquesta casa donava al carrer La Palla també i que pels dos 

costats es podria passar a comprar llet. No la repartien per les cases. N’hi van 

vendre durant més de vint anys.  

D’aquella casa, anys després, anaren a viure al carrer Segrià i, allí, la venda de 

llet va durar poc temps, potser un parell d’anys més. Com que ni les filles ni el 

fill de la parella  no van continuar l’ofici, la ramaderia i la venda de llet es va 

acabar quan el Paquito morí.  

Lloc actual on estava ‘Cal Pelegrí’  

En Josep Mesalles va regentar, 

 durant un temps, la botiga de la seva mare  

Any 1953. El Paquito cuidant les vaques  

La Tresa Estadella amb 18 anys  
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CA L’HERMINIA 
 

 

A mitjans dels anys 1950, l’Herminia Grau i Ribes va començar a treballar de 

carnissera a la carnisseria del ‘Morancho’ que tenia al carrer Saladà. 

Després, va obrir una botigueta de verdures al carrer Major, concretament 

a ‘Cal Trota’. Posteriorment, va obrir portes al carrer Davant número 13, a 

‘Cal Minguet’. En aquest establiment l’Herminia venia ja tot tipus de 

queviures. La verdura li portava de Lleida el Xavier Garcia, que durant un 

temps es va dedicar al transport. 

La seva filla, la Raimunda Virtus, ens explica que la seva mare va ser la 

primera botiguera que va coure i posteriorment vendre llegums cuits, bacallà 

remullat i pollastres desplomats, amb l’ajuda de la Maria de ‘Cal Riquet’ que 

l’ajudava a netejar les aus. El sucre, la sopa, l’arròs... es venia a granel i 

l’Herminia guardava aquests productes en calaixos. El cafè el tenia en gra i si 

algú el volia molt, tenia un molinet per moldre’l. En aquells temps, tots els 

envasos de les begudes eren de vidre i això requeria espai i molt temps de recollida. 

Als estius, molts dels treballadors i treballadores que 

venien a Torres a collir fruita eren sobretot de València, 

la Manxa i Andalusia i anaven a comprar a ‘Ca 

l’Herminia’ perquè els era molt còmode plegar del tros 

i poder comprar les llegums cuites. Fins i tot, alguns 

d’ells van establir vincles d’amistat amb l’Herminia. 

L’Herminia era una dona molt activa, treballadora, 

decidida, presumida i amb el toc de caràcter que s’ha 

de tenir per estar darrere un taulell. 

El seu marit, el Josep Virtus i Palomares, que començà 

fent de ferrer però va tenir problemes amb la vista i es 

va haver de dedicar a la pagesia, també ajudava a la botiga carregant i descarregant el gènere a vendre. La 

Raimunda també va estar un temps ajudant a la seva mare però quan va començar a estudiar a Lleida, 

col·laborava amb el que podia. L’Herminia va tancar la botiga aproximadament l’any 1977. 

 

EL MAGATZEM DEL SERAFÍ RUESTES I IBARS  
 

El Serafí Ruestes -marit de la Ramona Anglada- que tenien la peixateria del 

carrer Saladà, tenia un magatzem entre les dues botigues, la de l’Herminia i 

la barberia del Miquel Piñol.  

En aquest patí hi havia una arcada 

molt bonica, que més tard es va 

tombar. La família Ruestes-

Anglada també aprofitava aquest 

espai per tenir-hi flors i plantes, a la 

que la Ramona era molt aficionada, 

i per matar cada hivern un porc per 

consum propi. Als estius, el Serafí 

comprava i venia fruita i verdura. 

Era un especialista a saber triar i vendre bons melons i síndries.  

L’Herminia Grau i Ribes  

En Serafí Ruestes  

El magatzem de ‘Cal Serafí’ abans de tombar-lo  

per fer les obres de la carnisseria del Pepe i la Juanita 

Finals dels anys 50 - principis dels 60. Carrer Davant.  

Cal Pelegrí, Ca l’Herminia, Cal Serafí i la barberia d’en Miquel Piñol  
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LA CARNISSERIA DEL PEPE I LA JUANITA 
 

 

*Tot i que aquesta botiga no és tant antiga com les altres, el fet que ja no estigui oberta, ens la fa incloure en aquesta recerca 
 

 

 

La casa on van establir la botiga era del ‘Minguet’ de 

Barcelona i el Pepe Torrentó i la Juanita Monné la van 

comprar cap a finals de l’any 1983, en aquell lloc hi havia 

anteriorment la botiga de l’Herminia. 

En aquell temps, al carrer Aurora, la Jordina Badia i la  

Rosa Maria Badia hi tenien una petita carnisseria. 

Mitjançant la Neus Monné -germana de la Juanita-, que hi 

anava a fer el ‘mondongo’, es van assabentar que tenien 

intenció de tancar-la i van decidir agafar-la ells.  

Com que la botiga els anava bé, al cap d’uns anys, van 

decidir fer-se la casa i la botiga al número 13 del carrer 

Barri Nou. D’aquesta manera, inauguraren la nova 

carnisseria/queviures l’any 1992. 

El Pepe ens conta que ell portava les granges i que els dies 

de matança, a les cinc del matí, portava els animals a 

l’escorxador de Torres de Segre. Portaven unes guies 

sanitàries que comprovaven els veterinaris i certificaven la 

bona qualitat de la carn abans de posar-la a la venda. 

Tenien llogada a la Neus Monné i dos dies a la setmana 

feien el ‘mondongo’ i els embotits. La Montserrat Filella 

també anava a ajudar-los. 

La Juanita ens explica que tant ell com ella, treballaven a parts iguals a la botiga i que els seus dos fills també 

ajudaven al que convenia. Tots quatre tenien una labor determinada a fer i entre tots feien tota la feina. 

Van tancar la botiga el setembre del 2010, després de vint-i-vuit anys darrere el taulell. 

 

LA MERCERIA DE LA TRESA I LA PILAR 
 

 

A principis dels anys 1940, la Tresa Mòdol i la Pilar 

Mesalles tenien una merceria al carrer Davant número 

26 -on hi ha ara la Cooperativa de consum-. Allí, folraven 

botons, feien punts a les mitges, venien agulles, vetes i 

fils, arreglaven roba i feien jerseis a mida. 

Aleshores, era moda portar els 

botons folrats de la mateixa 

manera que es portava la roba. 

La Tresa i la Pilar tenien una 

màquina que folrava i feia els 

acabaments dels botons segons 

mostra que triaven les clientes. 

També ensenyaven a fer punt de jerseis a qui en volia aprendre. Quan anaven a 

Lleida a proveir-se de productes per a la merceria, portaven unes madeixes de 

llana, sempre encomanades, i així feien les peces de roba de punt a mida. 

Quan la Tresa es casà, com que la botiga estava ubicada a casa seva, van tancar. 

En Josep es va dedicar sempre a la ramaderia  

La Montse, la Neus i la Juanita fent ‘mondongo’  

La Tresa Mòdol i la Pilar Mesalles  
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BARBERIA MIGUEL PIÑOL 
 

El Miquel Piñol i Ruestes va anar a aprendre 

l’ofici de barber quan era adolescent a ‘Cal 

Gil’, un barber que hi havia al carrer Major. 

Després va continuar el seu aprenentatge a 

l’Espluga de Francolí. 

Segons ens explica la seva filla, la Pepita Piñol, 

la primera barberia que va tenir el Miquel a 

Torres de Segre va ser al carrer Vall, en una 

estança que hi havia al corral de ‘Cal Manra’, 

devien ser cap als anys 1930. D’allí va passar 

a ‘Cal Minguet’ del carrer Davant, on més 

tard posaria la botiga l’Herminia. Uns anys 

més tard, es va ubicar dos portes més amunt. 

Els dissabtes, les vigílies i els diumenges eren 

els dies que havia més feina a la barberia. Els 

nois joves volien estar polits per anar al ball i aprofitaven aquests dies per afaitar-se i arreglar-se el cabell. 

És per això que la Lluïsa -dona del Miquel- i la Pepita -la seva filla-, li portaven el sopar a la barberia, en una 

cistella i embolicat en un mocador de roba. La Pepita, després de dir una amable “bona nit”, deixava la 

cistella amb el menjar damunt d’una pila de diaris de “La Vanguardia”, que el seu pare tenia a l’entrada. 

Uns anys després, quan el seu fill Miquel el va començar a ajudar, van posar dues cadires de barber, com 

de porcellana, més modernes, amb palanca perquè els clients poguessin estirar-se una mica i incorporar-se 

després. En una treballava el pare i en l’altra el fill. Aquest darrer, però, va començar ensabonant les barbes 

i, a poc a poc, va anar aprenent l’ofici del pare. 

La barberia del Miquel, no era pas una estança petita, hi cabien entre sis i vuit clients. En una mateixa sala, 

hi havia lloc per treballar i per a seure mentre s’esperava el torn. 

Quan el Miquel Piñol fill es casà i marxà a viure a Terrassa, el seu pare es va quedar sol a la barberia fins que 

l’Enric -l’altre fill seu-, va tornar de la mili i el va ajudar durant un temps. 

La Pepita Piñol, recorda que als diumenges la seva mare, la feia anar a l’hora de dinar a la barberia del seu 

pare a preguntar-li si en tenia per a molta estona. Volia saber a quina hora havia de tirar l’aigua a l’arròs per 

no haver-se’l de menjar passat. L’any 1966, el Miquel Piñol va tancar la barberia. 

 

EL BAR EUROPA (CAFÈ DEL TADEA) 
 

 

L’any 1933, el Josep Pons i Masgoret i la Rosa Prim 

i Gasió van comprar la casa del carrer Saladà 

número 27, que dona al carrer Davant. És per 

aquest motiu i per la gran vinculació que va tenir 

amb aquest carrer que l’hem inclòs també en 

aquest recull.  Ells dos havien estat un temps 

portant el Cafè Virginia del carrer Creu i després 

van continuant fent de cafeters al carrer Davant. 

Després de la Guerra Civil, les condicions en les 

quals va quedar el local no els hi permetia tornar a 

obrir però, gràcies a la col·laboració dels clients, que 

En Miquel Piñol i Ruestes  Any 1962. Anunci llibret Festa Major  

El Montserrat Pons amb un grup de treballadors i treballadores del Bar 
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alguns cops s’emportaven els gots de casa, i a l’ajuda de persones 

representatives del poble, van poder tornar a aixecar el negoci. 

El Josep i la Rosa van tenir tres fills, la Pepita, el Joan -que morí molt 

jove- i el Montserrat. Quan el Josep va morir a l’edat de 65 anys, la Rosa 

va continuar portant el bar amb l’ajuda de la Pepita i del Montserrat. 

La Pilar Miarnau -esposa del Montserrat Pons- ens explica que ella va 

estar dotze anys darrere del taulell del Bar Europa. Es feien esmorzars, 

dinars, molts vermuts i era un lloc on la gent hi anava molt.  

En moments puntuals, 

a part d’ella, la seva 

sogra i la cunyada 

comptaven amb l’ajuda 

de la Pepita de ‘la 

Casimira’, el Sisco del 

‘Barbaso’ de cambrer, el Jaume Biosca, la Concepció del 

‘Pobret’, la Rosita Esquerda ‘la modista’ -que era veïna- i la 

Raquel Sisteré, que es va quedar de netejadora quan el bar 

es va convertir anys després en un banc. 

Per les revetlles, el Montserrat penjava paperets, posaven tauletes per tot el carrer i la gent ballava. Sort 

n’hi havia que en aquells temps no hi havia massa cotxes. Moltes vegades, als diumenges, portaven alguna 

actuació o feien ‘putxinel·lis’ pels més petits. 

Als estius, el ‘cafè del Tadea’ també feia cinema al carrer. Els veïns i veïnes portaven cadires i s’asseien a la 

banda dels números parells del carrer i, al davant, a la façana de la casa on es va ficar més tard la carnisseria 

del Pepe i la Juanita, s’hi penjava un llençol i s’hi projectaven les pel·lícules. 

L’agost del 1971 el bar va plegar i va esdevenir la seu del Banc Central a Torres i el Montserrat va ser 

contractar per a treballar-hi, tot i que va acabar la seva vida laboral treballant més tard a la sucursal que ‘La 

Caixa de Tarragona’ va instal·lar al poble. 

LA VIDA SOCIAL AL CARRER DAVANT, ACTUAL BARRI NOU 
 

Després de la Guerra Civil, al ‘carrer del Davant’ hi 

havia una font que estava ubicada entre ‘Ca la 

Paquita Piñol’ i el ‘Ramon Molins’. Una font que 

tenia una pica on la canalla d’aquell temps jugaven 

i s’hi ficaven de peus. 

Per les festes majors d’hivern i d’estiu, quan la gent 

sortia del ball, venien al carrer Davant a pujar als 

típics ‘caballitos’. De vegades, hi havia també 

altres paradetes com i la del tir. Els firaires, durant 

la nit, se n’anaven a dormir a la pallera de ‘Cal 

Pelegrí’, en aquella època, la gent s’acampava com 

podia. 

De cinema, a part del que projectava el Cafè del 

Tadea, també se’n va fer més tard a la casa de ‘Ca la Curcona’ o ‘Cal Practicant’. Aquell indret, gràcies al 

caràcter extravertit i dinàmic del Julián Boldo -el practicant-, sempre estava ple de gent i s’hi feien moltes 

activitats -veure secció del Sabies que... de El Pregoner nº 55-. 

La Sra. Rosa Prim davant la porta antiga del Cafè 

La Pilar Miarnau i un grup de dones fregant 

Imatge antiga del carrer Davant nevant en la que es pot veure  

els antics fanals decorats amb testos i flors 
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Les fogueres per Sant Joan, a vegades per Sant Pere i tot, eren una altra 

activitat que estava ben arrelada en aquest carrer, de la mateixa manera que 

era tradició el fet de muntar un altar per celebrar el Corpus Christi així com 

elaborar una catifa de flors per a que el mossèn es pogués agenollar i fer 

l’adoració. Una tradició que s’ha anat perdent amb els anys. 
 

D’entre tots els testimonis recollits, que han estat molts, podem destacar 

d’aquest carrer la bona entesa que tenien els veïns i les veïnes, sobretot, a 

l’estiu. Al vespres, per exemple, treien les cadires al carrer i qui no portava 

una síndria portava alguna altra cosa per compartir, mentre feien petar la 

xerrada i descansaven de la jornada laboral, costum que malauradament ha 

desaparegut. 

 

 
 

 

res entregues complertes, emotives i d’alt valor històric són les que portem fins ara dedicades a botigues, 

comerços i establiments antics del nostre poble.  

Una tasca difícil que s’està gestant de manera ordenada per carrers, amb la bona intenció de no deixar-

n’hi cap al tinter i amb el convenciment de fer una bona labor de recollida d’una informació inexistent en cap 

document o llibre local.  

Aquest cop, hem remogut la història i el passat del carrer Barri Nou, més conegut com a carrer Davant, que ens 

ha sorprès per la gran quantitat d’establiments que ha anat tenint al llarg dels anys. Un espai amb una ‘plaça’ 

que era un lloc estimat pels torressencs i torressenques, sinònim de festa i celebracions però també de safareig, 

de converses, de trobades... en definitiva, un indret d’aquells que feien poble. 

Ara, aquest carrer és merament residencial però de ben segur que amb tot el que sabem d’ell després d’aquest 

article, quan hi passejarem o transitarem en endavant podrem imaginar-nos, amb nostàlgia i melangia, la màgia 

que va arribar a tenir i que ara ja forma part de la nostra valuosa història municipal. 

 
 

 

La pròxima edició del ‘Sabies que...’ estarà dedicada al carrer Saladà.  
Continuem demanant la col·laboració del veïnat. Si algú té fotos o informació de botigues antigues de 

Torres de Segre, adreceu-vos a la Regidora de Cultura, al telèfon 623 048 096. 
 

 

 

Informació i fotografies: Raül Esteve, Dolors Zaragoza, Tresa Closa, Inmaculada Miarnau, Assumpta Mesalles, Tresa Estadella, Raimunda Virtus, 

Josep Torrentó, Juanita Monné, Pilar Miarnau, Antonieta Florensa, Pepita Piñol i Montserrat Filella. 

T 

Imatge més actual dels darrers altars de flors que feien per Corpus  

els veïns i veïnes a la ‘Plaça del Davant’ Un dia de la celebració de ‘La Palma’ a la plaça  

Una catifa de pètals de flors, la plaça 

engalanada per celebrar el dia de ‘Corpus  
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Ajuntament Torres de Segre 

Quan el Sol de Ponent aguaita al bell mig del carrer 

Major, il·luminant des de Bonaire fins al Pau Casals, 

vol dir que estem al solstici d'Estiu. És només 

aquests dies de juny que es pot veure el Sol ponent 

entre les teulades del carrer principal. És una 

curiositat més que potser molts no ho havien notat, 

ja que el Sol del juny és molt brillant i encegador. 

A fora, les herbes creixen ufanoses i fresques i diuen 

que tenen propietats màgiques. Això ho diuen per 

Sant Joan, la nit més curta de l'any i, a sobre, 

il·luminada per la lluna plena. 

Entrem en la simbologia del foc: fogueres 

controlades s’enlairen aquesta nit per cremar els 

mals auguris. És la nostra cultura catalana 

i mediterrània amb la flama de la concòrdia 

viatgera creuant els Països catalans de Nord a Sud i 

de mar a la terra. 

El juny és el tret de sortida a la campanya agrícola. 

És també el final del curs escolar. Tot comença i 

acaba; la vida es renova. 

Tot això ha passat al mes de juny d’enguany 

mentre els dies s'allargaven i les nits es feien a poc a 

poc més curtes: Hem pagat la llum a preu prohibitiu, 

han indultat els presos, ens han vaccinat a la 

majoria i han omplert de nou les piscines. 

Comença un nou estiu i hem de cremar tot allò que 

no ens deixi veure el camí.  

L'Estiu es viu a l'aire lliure. 
 

Quim Estadella 
 


