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PRESENTACIÓ
CULTURA
Entrega dels premis ‘compra a Torres i descobreix Catalunya’;
El treball de l’Antoni Ribes a la Biblioteca; Escenaris singulars antic Molí;
Curs de coaching de Pimec Comerç; Expo ‘El Segre: la memòria d’un riu’;
El grup i Escola Sardanista de Torres de Segre al ‘XVI Sardanes a la Fresca’ .

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Vídeo i ruta virtual en 360° del Museu de l’Evolució; Díptics informatius
disponibles a ‘La Fusteria’; Nova senyalització al Punt d’Informació;
Noves sessions de ioga; XVI Concurs Fotografia Natura ‘Antoni Ribes’.

ESPORTS
Presentació de l’acte del Mulla’t a Torres; Jordi Ribes campió d’Espanya;
Torres de Segre, seu central del Mulla’t 21 a les comarques de Lleida;
Èxit del primer campus de futbol d’estiu del C.E. Torres de Segre;
Preparatius per un descens en piragua pendent de la situació pandèmica.

ACTUALITAT
Evolució Covid-19 durant el juliol; Afectació Covid-19 al nostre municipi;
Un abocament d’hidrocarburs al Canal de Seròs fa extremar precaucions;
Nous tractaments de ‘Copate’ al riu per combatre la mosca negra;
Els llibres ‘Educar en la diversitat’ a la Biblioteca; Fi del primer torn dels
cursets de natació; Tallers de castellers, d’escacs i robòtica del PEE;
Tercer mural del projecte ‘Transforma’; El Festorres 2021; El Casal Estiu;
Violència de gènere durant el mes; juliol de calor i ambient sec.

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES
LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada)
LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA
El Cementiri municipal ampliarà la seva capacitat

ACTUACIONS
L’ENTREVISTA
-especial pubillatge Mulla’t: Beatriu Mesalles i Maria Cèlia Monné-

SABIES QUE
Les antigues botigues de Torres de Segre -4a part- Carrer Saladà (1)

Text i fotografia de Quim Estadella

TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS)
Ajuntament

973 796005

torressegre.cat

Consultori Mèdic 973 792252

8:30 - 15:00 h (Infermeria i medicina)

Biblioteca

973 796529

16:30 - 20:00 h (dilluns a dijous)
09:00 - 13:00 h (dimecres i divendres)

C. Torres Energia

973 792828

8 - 15:30 h torresenergia.cat

Policia Local

696 982 734

7:30 - 14:30 h / 13:30 - 21:00 h

Escola

973 796335

agora.xtec.cat/ceipcarrassumada

Llar d’Infants

973 792319

Llar de Jubilats

973 796496

16:00 - 20:00 h

Fusteria (Utxesa)

973 796394

utxesa.org

Farmàcia

973 796084

9-14 h / 17-20:30 h (dilluns a divendres)
9:30 - 13:30h (dissabte)

CAP Alcarràs

973 795725

alcarras.lleida.ics@gencat.cat

Emergències

112

Emergències Mèdiques

Mossos Esquadra

112 o 973 700050

Bombers Lleida

112 o 973 030100

061

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

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

7:55 9:30
12:30 15:15

Dilluns a divendres feiners
Lleida - Torres
Lleida - Torres

7:15 19:00
21:00

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

L’estiu de l’any 2021 serà recordat, entre altres coses,
per un període de sequera rellevant i alhora preocupant
pel que fa a la important i necessària reserva d’aigua per
afrontar els pròxims dies. De per si, el mes de juliol és
l’amo del Sol i poc generós quant a precipitacions i,
aquest cop, ha fet valer aquest tòpic al peu de la lletra,
registrant, a més a més, el record de calor d’enguany.
Sense incidències meteorològiques destacables, la
campanya de la fruita ha anat avançant a casa nostra
amb el permís de la pandèmia. S’estima que el preu de
la fruita en origen millori i permeti compensar la
caiguda de la producció, ja que segons s’indica, la collita
a Europa se situarà entre un 30 i un 40% per sota
respecte a la mitjana dels últims cinc anys.
Un altre aspecte que recordarem del mes de juliol que
acabem de cloure serà la denominada ‘cinquena onada’
d’una nova mutació de coronavirus que ha tornat a
encendre les brases d’una situació que semblava més o
menys controlada, amb una incidència directa, aquest
cop, en el col·lectiu jove. Un nou escenari que ens torna
a posar en alerta i a condicionar l’esdevenir dels dies
vinents a les portes de l’agost i l’inici de l’activitat
general durant el mes de setembre. Prudència i seny.
No obstant, Torres de Segre es continua adaptant i
segueix ferm en la seva voluntat d’intentar recuperar
una certa normalitat. Activitats culturals, lúdic esportives, la seu central del Mulla’t o el Festorres...
s’han celebrat aquests dies, això sí, estrenant nou
format condicionat per la situació pandèmica.
En aquesta edició, la veu del veïnat recull el seu parer
sobre les tecnologies i l’ús de les xarxes socials
aprofitant la presentació de la nova pàgina web de
l’Ajuntament.
L’entrevista es dedica a dues promotores locals del
‘Mulla’t’ i el ‘Sabies que...’ comparteix una quarta
entrega dels antics comerços i establiments de Torres
de Segre, en aquesta ocasió, del carrer Saladà.
Edita: Ajuntament de Torres de Segre
Dipòsit legal: DL L 1725-2015
Redacció i maquetació: JOAN COMPANYS CABAU
Col·laboració: CHRISTIAN ARANDA CUBELES I PEPITA RUESTES PIÑOL

Impressió: Anfigraf S.A.
Contacte: revistaelpregonerdetorres2@gmail.com
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ENTREGA DELS PREMIS ‘COMPRA A TORRES I DESCOBREIX CATALUNYA 2021’
-33 parelles de Torres de Segre aniran a descobrir CatalunyaEl dijous 8 de juliol, a les 21:00 hores i al Pavelló Municipal, s’ha fet l’acte d’entrega de premis de la campanya
comercial ‘Compra a Torres i Descobreix Catalunya’, en el que han estat convocats i convocades tant les
persones que havien estat afortunades amb un premi, com els responsables dels establiments o empreses
que hi havien participat. Tot i això, els i les que no han pogut assistir a l’acte, han lliurat i recollit els premis a
posteriori a les respectives botigues.
Cal recordar que el sorteig va ser enregistrat el dia 3 de juliol als baixos de l’Ajuntament i, posteriorment,
penjat a les xarxes socials per tal que tothom pogués comprovar que els premis s’havien extret d’una manera
clara i transparent. En aquest cas, la Pilar Marsellés -la nostra policia municipal-, va extraure una butlleta de
l’urna de cada establiment i sis butlletes més fins arribar al nombre de 32, que són el nombre total de pobles
que participen en la campanya. Tot seguit va extraure també la butlleta d’un comerciant d’entre tots els que
hi participaven.
Els premis consisteixen en un viatge per a dues persones per visitar un poble de Catalunya dels que
conformen la Campanya; cal dir que algun poble ofereix en lloc d’un viatge, un lot de productes típics i la
majoria de premis han de fer-se efectius durant el 2021.
Aquesta, és ja l’onzena edició de la campanya que es promou des de l’entitat Xarxa de Barris i a la qual s’ha
adherit enguany l’Ajuntament de Torres de Segre amb la intenció de dinamitzar el consum de proximitat i
promoure, turísticament, el nostre poble.
Aquesta és la relació dels afortunats i afortunades:
ESTABLIMENTS, EMPRESES I POBLES PER VISITAR
Establiment

Poble

Nom

Establiment

Poble

1

Mariluz Ariza

Nom

Quiosc Teresita

Cardona

20

Jordi Prim

Assegurances Ricart Prim

Manresa

2

Montse González

Eva Marches.
Massatge terapèutic

Calaf

21

Josep Cases

Maquinària Agr. Ballesté Piñol

Roda de Ter

3

Restaurant Sabrina
MacMobles Areco
Miarnau Agritecno
Torres Art Moble
Pastisseria Montero
Cal Elies

Cabrera de Mar
Besalú
Juneda
Argentona
Torelló
Ulldecona

22

Montserrat Iglesias
Joana Ujaque
Encarna Chica
Elisabeth Ruestes
Glòria Mòdol

Perruqueria Mercè Duaigües
Flors i Regals Marta
Electrodomèstics Cal Corbins
Tallers Vellvé
Peixateria Pili

8

Josep R. Curcó
Maria Ibars Montull
Loredana Muraru
Josep Lluís Pifarré
Pau Miró Pérez
Maria Alba Molins

9

Rebeca Olivera

Farmàcia Roure

Vilanova del Camí

10

16

Elena Miró
Tere Biosca Ribes
Cristina Estradé
Antoni Vilaplana
Ramona Maselles
Carmen Garcia
Cristian Barbu

17

Tere Gonzalez

Elena Centre de Bellesa

Sant Feliu de Codines

18

Iolanda Millas

Carnisseria Masip

Mediona

19

Neus Badia

Merceria i complements
Àngels

Sallent

4
5
6
7

11
12
13
14
15

Plusfresc
Torres de Segre
Cooperativa de Consum
Tremp
Autorentat Torres
Tortosa
Ferreteria Osvald
Solsona
Santa Coloma de Queralt
Perruqueria Anabel
Estanc i Loteries Ares Sant Quintí de Mediona
Restaurant Virginia
Sant Martí de Tous

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

Lleida
Espluga de Francolí

L’Arboç
Borges Blanques
La Selva del Camp

Nom

Poble

Rocio Melo
Mercè Escolà
Glòria Boqué
Romeo Mititelu
Lluís Companys
Lourdes Bellot

Falset
El Vendrell
Cervià de les Garrigues
Cervera
Centelles
Balaguer

Establiment premiat
Osvald Ferreteria

poble: Sant Feliu de Codines

Després de l’acte de lliurament i de la foto de grup, les persones assistents han pogut prendre una copa
de cava, tot valorant positivament el resultat de la campanya i interessant-se pel destí de les persones
afortunades.
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‘Compra i descobreix
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Catalunya’

“Des de Torres de Segre estem molt
satisfets de participar en aquesta
excel·lent iniciativa i, aquest any
especialment, amb més optimisme
que mai per tot el que hem viscut.
Els objectius de la campanya son
vitals per cadascun dels municipis
organitzadors i pel conjunt de
l’economia: donar suport al petit
comerç, i promocionar el turisme
local i de proximitat.
Desitjo que aquesta primera
experiència sigui la primera de
moltes i que els afortunats i
afortunades gaudeixin al màxim del
seu premi coneixent país”.

-alcalde de Torres de SegreRevista
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EL TREBALL DE L’ANTONI RIBES I ESCOLÀ A LA BIBLIOTECA DE TORRES DE SEGRE
La família de l’Antoni Ribes i Escolà, ha
cedit a la biblioteca ‘Guillem de Cervera’
de Torres de Segre, un recopilatori de
diferents treballs i publicacions
d’aquest torressenc que va destacar per
ser una de les promeses més importants
del nostre país en el camp entomològic
-estudi científic dels insectes-.
La Jose, bibliotecària municipal, mostrant
Malauradament, la seva mort sobtada la
l’exemplar cedit per a la Biblioteca
nit de l’1 al 2 de desembre del 2014, va
troncar la que havia de continuar sent
Antoni Ribes i Escolà (1968-2014)
una brillant carrera.
Amb una gran capacitat de treball, minuciós, impecable i preocupat per
la divulgació, contribuí, en pocs anys, a ampliar enormement el
coneixement dels himenòpters a Catalunya i, més concretament, de la
superfamília ‘Chalcidoidea’, grup taxonòmic del qual n’estava
enamorat. Naturista, que es va formar a ell mateix, l’Antoni va estudiar
durant molts anys els
himenòpters però, sobretot,
la natura, els espais i entorns
de Torres de Segre. La seva
col·lecció d’himenòpters ha
arribat al Museu d’Història
Natural d’Anglaterra, un dels
més importants a nivell
mundial i els seus estudis de
Any 2009. L’Antoni amb el Dr. Askew
després d’una sessió de treball
vegetació han estat cedits al
Departament de Botànica de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida.
La família de l’Antoni, ha manifestat més d’un cop que el que ell volia
també, era donar a conèixer arreu del món l’entorn natural de Torres de
Segre i que a través dels seus estudis d’entomologia volia poder mostrar
la riquesa natural del territori.
El Concurs de Fotografia de Natura que organitza l’Ajuntament de Torres
de Segre, dins la Regidoria de Medi Ambient, porta el seu nom, en honor
El seu estudi de camp té un alt valor científic
seu, desà de la seva mort.
Així doncs, a partir d’ara, qui vulgui saber més coses sobre el treball que va dur a terme l’Antoni Ribes Escolà,
podrà consultar aquest recopilatori de la seva tasca a la biblioteca “Guillem de Cervera” de Torres.
Molt interessant també la seva l’obra online titulada ‘Microhimenòpters de Ponent’ que es pot consultar a
la xarxa http://ponent.atspace.otg/fauna/ins/fam/hymenoptera/hymenoptera.htm
De la mateixa manera, mitjançant el següent enllaç, es pot veure la col·lecció que l’Antoni té al Museu
d’Història Natural d’Anglaterra.
https://www.nhm.ac.uk/our-science/collections/entomology-collections/hymenoptera-collections.html
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L’ANTIC MOLÍ ES CONVERTEIX EN UN ‘ESCENARI SINGULAR’
Un espectacle de dansa, que s’ha dut a terme a la bassa del
que fou el molí de Torres de Segre, ha donat el tret de
sortida al projecte ‘Escenaris Singulars’, que promou el
Consell Comarcal del Segrià i que compta amb el suport de
diferents municipis de la comarca, entre ells el nostre.
La proposta inclou accions que posin en valor els diferents
béns culturals d’interès local del territori i artistes
lleidatans vinculats i vinculades a les arts vives: música,
dansa, poesia...
En aquesta ocasió, des de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament, s’ha considerat oportú ressaltar el conjunt
cultural que representa l’espai del Museu de l’Evolució i la
bassa que, antigament, contenia i subministrava aigua a
l’antic molí.
L’oferta cultural del divendres 16 de juliol ha començat a les
20:00 hores amb una visita virtual al Museu de l’Evolució
que ha atret una quarantena de persones, que han
recorregut les diferents plantes de l’edifici emblema
valorant molt positivament la proposta. El Museu de
l'Evolució, construït on hi havia antigament el molí d’oli i el
molí fariner, permet obtenir una visió general de l'evolució
de l'ésser humà, des dels seus inicis fins a l'actualitat, usant
les eines com a fil conductor, sempre canviants en funció del
progrés de les persones. Un espai inaugurat l’any 2013.
La voluntat del Consistori passa per donar una nova
embranzida a aquest edifici tan emblemàtic pel municipi i
programar un seguit de visites i accions de caràcter cultural,
que facin que després dels difícils temps de la pandèmia,
esdevingui un reclam turístic pel nostre municipi.

La Daniela, tècnica de Medi Ambient i Promoció Turística de
l’Ajuntament, ha fet la visita guiada al Museu

La ‘bassa’ amb la gent disposada a distància ha estat l’escenari
singular escollit per fer aquesta magnífica actuació

Tanmateix, aquella mateixa nit, passades les 22:00 hores ha
començat també un espectacle de dansa a càrrec de
l’Associació de Centres de Dansa de les Terres de Lleida,
que han fet un recorregut didàctic a través de l’experiència
vital del ball. Durant uns quaranta minuts, unes quaranta
artistes, han barrejat gèneres tan diferents com la dansa
clàssica, el flamenc, el hip hop o la dansa urbana, per
exemple i han fet gaudir d’un espectacle exquisit a les prop
de cent cinquanta persones que conformaven el públic.
En conclusió, una excel·lent posada en escena en un marc
incomparable amb l’edifici de l’antic Molí de fons i una
il·luminació adequada a l’entorn, ha aconseguit arrencar els
aplaudiments dels assistents, contents de no haver-se
perdut una bonica i cultural nit d’estiu.

Per l’escenari instal·lat per l’ocasió han passat diferents conjunts
de ballarins i ballarines que han interpretat els diferents estils de
dansa existents com un art d’expressar a través del cos
Revista
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CURS DE ‘COACHING’ ONLINE DE PIMEC COMERÇ A TORRES DE SEGRE
Tal com us vàrem informar en edicions anteriors del Pregoner, l’Ajuntament
de Torres de Segre té signat un conveni de col·laboració amb PIMEComerç
Lleida, per tal de promoure accions de millora en el nostre comerç de
proximitat. Unes d’aquestes accions són els diferents cursos que aquesta entitat posa a disposició de tots els
seus abonats i abonades que, en el cas de Torres, són els comerços, pimes i empreses del nostre municipi.
La Pilar Pallarés i Estadella, que forma part de l’equip professional de l’empresa Torres Art Moble, ha fet un
curs online d’Eines de Coaching nivell 1, emparant-se en el conveni que hem anomenat. Una formació amb
una durada de 30 hores, que s’ha fet de l’11 de maig a l’1 de juliol i, generalment, dos cops per setmana. Pel
que sembla l’experiència ha estat molt positiva.
“Arran de saber que l'Ajuntament havia fet un conveni amb Pimec, vaig endinsarme en la seva web per saber que feien i que oferien. Vaig trobar cursos en
línia molt interessants tant per aplicar al nostre sector com per creixement
personal. El mateix dia que jo consultava la web en començava un
de ‘Coaching’ justament a una hora molt encertada per ser al migdia i no em
coincidia amb l'horari laboral. Tot va anar molt de pressa, vaig trucar per telèfon
a Barcelona i la Maria, va fer tots els tràmits i va gestionar tota la documentació
perquè pogués tenir la clau d'accés al curs i comencés la classe llavors mateix. Ha
estat un curs que he seguit amb molt d'interès i on he participat dins de la mesura
que m'era possible. Amb un temari completament nou i desconegut per mi, he
après, compartit i interactuat amb companys/es d'arreu de Catalunya, amb qui
vam fer un grup molt maco i amb els que espero tornar a coincidir en alguna altra formació. Sense conèixernos de res, hem hagut de perdre la por, obrir-nos, parlar i deixar la timidesa de banda per poder fer les classes
conjuntament, fins i tot amb pràctiques en petit grup. Tot això ho hem aconseguit gràcies a la Cecília Ruiz, la
nostra professora, ella ha dirigit i acompanyat aquest grup amb la professionalitat que la caracteritza, sabent
en tot moment quan parar i estirar el fil perquè anéssim endavant. Amb explicacions i exemples, algun que
altre amb clau d'humor per fer les classes més amenes a aquella hora de la migdiada. Ens ha sabut transmetre
i tenir interès per aquest tema que tant l'apassiona i viu ella. Gràcies, Cecília, he tingut un curs de primeres
vegades que repetiré sense cap mena de dubte. Animo als meus companys i companyes a què doneu un cop
d'ull a la web, segur que hi trobareu alguna cosa interessant”.

Després de la participació amb èxit en el curs, a la Pilar se li ha lliurat un diploma acreditatiu, que certifica
que ha assolit els coneixements impartits. Podeu trobar més informació a: www.pimec.org

EXPOSICIÓ EN RECORD DEL CENTENARI DE L’ACCIDENT DE LA BARCA DE BUTSÈNIT 1921
Durant dues setmanes, del 19 al 30 de juliol, el vestíbul de
l’Ajuntament de Torres ha encabit l’exposició. ‘El Segre: La
Memòria d’un riu’. Aquesta mostra itinerant que va començar
el 12 de juny a Sudanell, i que va recorrent els municipis del Baix
Segre, pretén transportar als visitants que la contemplin, als
temps en què el Segre era molt diferent de com el coneixem
avui en dia, a quan els habitants en feien un ús ben diferenciat.
Així doncs, l’exposició ha mostrat en onze panells, aspectes
interessants de la relació del riu i els habitants propers a ell, des
Alguns dels onze panells que conformen l’exposició
dels oficis vinculats a les seves aigües, les creences i mites
populars, la relació entre el riu i l’horta, els passos de barca o els rais, tramades i serradores, entre altres.
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Aquesta mostra, forma part dels actes de commemoració
del centenari de l’accident de la Barca de Butsènit que
tingué lloc el dia 11 de setembre del 1921. Recordem que
en aquesta data, una barca que anava sobrecarregada de
gent que retornava de l’aplec, va bolcar i va provocar la mort
de moltes persones dels pobles dels voltants, entre ells
Torres de Segre.
Pel que sembla, el Ramon
Forcat Domingo, el barquer, ja
La regidora de cultura, Pepita Ruestes, amb membres de
va avisar de què no pugés més
l’Associació Cultural Àgora d’Albatàrrec
gent a la barca, però la gent
estava de gresca i no li van fer cas, provocant el sinistre accident.
Han estat moltes les persones que han visitat l’exposició al nostre municipi i en les que ha provocat, segons
paraules seves, un contrast de sentiments, que van de la melangia de temps passats, el descobriment
d’històries antigues i la visió actual del nostre riu.
Estigueu doncs alerta perquè aquesta exposició és només l’inici d’un seguit d’actes que s’organitzen entre
l’Associació Cultural Àgora d’Albatàrrec i els municipis afectats per l’accident de la Barca.

L’ESCOLA SARDANISTA PARTICIPA EN LES ‘XVI SARDANES A LA FRESCA’
El Grup I de l’Escola Sardanista de Torres de Segre ha
participat, fins ara, en tots els pobles on s’han dut a
terme els diferents aplecs sardanistes del cicle Sardanes
a la Fresca, que aquest any celebra la 26a edició.
Aquesta Volta Comarcal de Sardanes que impulsa
l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià ha
tornat a omplir les places del Segrià aquest estiu després
que l’any passat es va haver de substituir per concerts
de cobla a causa de les restriccions per la Covid-19.
Per aquesta 16a edició, s’han programat vuit actuacions
Part del grup sardanista a la ballada a Corbins
en diferents municipis de la comarca del juliol al
setembre. El calendari es va posar en marxa el 10 de
juliol a la plaça del Mercat d’Alcarràs amb la Cobla
Tàrrega, malauradament el de Torrefarrera que havia de
dur-se a terme el dia 16 es va suspendre, el dia 23 a
Corbins amb la Cobla Lo Castell, i el 30 a Almacelles.
Passant al mes d’agost, hi ha previstes tres actuacions:
el dia 13 a Torres de Segre, amb la Cobla Vents de
Riella; el 22 d’agost a Artesa de Lleida amb aquesta
A Almacelles, després de la ballada de sardanes
mateixa formació i el 28 a Maials, amb la Cobla Lo
Castell de Bellpuig. El cicle acabarà el 3 de setembre a Sunyer amb la Cobla Lo Castell de Bellpuig.
Pel que fa a les entitats participants a Sardanes a la Fresca són onze, entre les quals s’hi compta, el Grup i
Escola Sardanista de Torres de Segre. El cicle compta amb el suport de la Diputació de Lleida, l’Institut
d’Estudis Ilerdencs i els diferents municipis que acullen el certament, entre ells, el nostre.
Us esperem el 13 d’agost a les 21:00 h al pati de l’Escola per ballar amb la Cobla Vents de Riella.
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GRAVACIÓ D’UN VÍDEO I D’UNA RUTA VIRTUAL EN 360° DEL ‘MUSEU DE L’EVOLUCIÓ’
Aquest mes s’ha elaborat un vídeo i una ruta virtual sobre el contingut de
les instal·lacions del Museu de l’Evolució, ubicat a l’edifici de l’antic Molí
municipal, amb el propòsit de difondre arreu aquest magnífic espai d’alt
interès i valor cultural.
Gràcies a la col·laboració de l'Escola del Treball de
Lleida que ha facilitat una càmera 360°, s'ha aprofitat
l’ocasió per a crear una ruta virtual del Museu.
Aquesta tasca de muntatge i d’edició l’ha realitzada
el Rodrigo, l’alumne en pràctiques de l'Institut que es
disposa des de TDSNaTur i que vam donar a conèixer
en l’anterior revista.
Tant la ruta virtual com el vídeo resultant d’aquesta,
En Rodrigo editant el vídeo muntatge
Càmera cedida que
s’ha presentat al públic assistent el passat 16 de juliol
permet enregistrar a 360°
coincidint amb la jornada de portes obertes del centre etnològic ‘Museu de l'Evolució’
de Torres de Segre, una activitat que ha tingut lloc entre les 20:00 i les 22:00 hores de la
nit, just abans de l’inici de l’esdeveniment ‘escenaris singulars’.
Per tots els que no heu pogut veure el resultat d’aquest enregistrament, us facilitem el
següent codi QR que enllaça amb la ruta al Museu, perquè ho pugueu conèixer de
primera mà i fer un viatge virtual per una de les nostres joies municipals.

NOUS DÍPTICS INFORMATIUS DISPONIBLES A ‘LA FUSTERIA D’UTXESA’
El passat dijous 15 de juliol, els tècnics de TDSNaTur han anat a recollir un total de 3.000 díptics informatius,
que s’han imprès en paper de bona qualitat des de la Diputació de Lleida com a part d'una ajuda anual que
s’atorga per a la impressió de material en qualitat òptima a la qual l'Ajuntament opta per tal de finançar una
part del material de promoció que es reparteix des de ‘La Fusteria d’Utxesa’.
El disseny dels díptics s'ha fet des de l’Ajuntament i ja es troben disponibles pels visitants a les dependències
del punt d’informació. El seu contingut presenta un atractiu turístic prou rellevant per mirar de promocionar
les diverses rutes que podem trobar a la Reserva Natural d'Utxesa, informació sobre l'ermita de
Carrassumada, l’observació dels ‘Perseids’ -activitat que tindrà lloc el pròxim dissabte 14 d'agost- així com el
meravellós fenomen de la floració dels arbres fruiters de la zona.
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NOVA SENYALITZACIÓ A L’EDIFICI DE ‘LA FUSTERIA’
Continuant amb la tasca de millorar l'estètica de l'edifici

La senyal dona a conèixer el nom de l’edifici als turistes

conegut amb el nom de ‘La Fusteria’, endegada des de fa uns
mesos pels tècnics de TDSNaTur, aquest més s'hi han instal·lat
nous senyals, fets amb fusta reciclada, amb el nom de ‘LA
FUSTERIA’ que s'han ubicat en una part elevada, de manera
que pugui ser visible pels turistes que visiten la zona.
Actualment, en aquest edifici hi podem trobar l'oficina de la
regidoria de Medi Ambient i Promoció Turística, el punt
d'informació d'Utxesa i una interessant exposició de figures
d’animals que, la major part d’ells, són propis de la zona.

NOVES SESSIONS DE IOGA A UTXESA
Davant l’èxit de les anteriors sessions de ioga realitzades
durant aquest any a la vora de l’embassament, el volum de
participants que ha acollit l’activitat i la satisfacció personal
que els va despertar la proposta, l’Ajuntament de Torres de
Segre, dins la regidoria de Medi Ambient, ha decidit oferir 4
noves sessions gratuïtes d’aquesta disciplina mil·lenària.
Les dues primeres d’elles s’han fet els dies 11 i 25 de juliol
a la Reserva Natural d’Utxesa amb una nova molt bona
acceptació, gràcies en part a la bona execució de la mestra
que ho imparteix que ha aconseguit, en tot moment,
establir un entorn de relaxació, descans i equilibri.

L’entorn d’Utxesa, un magnífic escenari per a la pràctica del ioga

Les pròximes sessions són les previstes pels diumenges 8 i 22 d’agost a Utxesa. Per a participar-hi cal
inscriure’s prèviament al correu electrònic utxesa@utxesa.org. Més informació al telèfon 659 54 23 19.

16È CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA ‘ANTONI RIBES ESCOLÀ’
Ja s'han publicat les bases de la setzena edició del
concurs de fotografia de Natura de Torres de Segre.
Una edició que arriba amb moltes novetats i que
pretén donar encara més valor al fotògraf local i el
nostre entorn paisatgístic.
Aquest concurs porta el nom ‘Antoni Ribes Escolà’
en commemoració d'un veí del poble que va dedicar
la seva vida a la investigació en el camp entomològic
i avui dia la seva col·lecció d’himenòpters està
catalogada com una de les tres més importants en el
National History Museum de Londres (Anglaterra).
Podeu trobar les bases de participació del concurs a la pàgina web de TDSNaTur (utxesa.org), a l'apartat
‘Pròximes activitats’, i a la de l’Ajuntament (torressegre.cat), a ‘Agenda’. Si us agrada la fotografia, us
animem a començar a capturar les vostres instantànies i us convidem a participar en aquesta iniciativa
municipal que va camí de celebrar les dues dècades de vida.
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PRESENTACIÓ DE L’ACTE CENTRAL DEL ‘MULLA’T, PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE’
El divendres 9 de juliol, Torres de Segre ha estat el
municipi protagonista a la Diputació de Lleida com a
poble que acull l’acte central a les comarques de Lleida,
en el marc de la roda de premsa de presentació de
l’edició d’enguany del ‘Mulla’t’ 2021.
En l’acte a la Diputació, Pepita Ruestes, regidora de
Cultura i representant del consistori torressenc, ha
expressat la satisfacció que suposa pel municipi acollir
l’acte central, destacant la solidaritat de la gent: "A
Torres de Segre tenim molt compromís amb l’esclerosi
múltiple, per això, des de fa anys ja col·laborem amb la
Fotografia de rigor amb les autoritats i representants del FEM a Lleida
que ha donat el punt de sortida a l’edició d’enguany del ‘Mulla’t’ a Lleida.
Fundació amb diferents activitats”.
En conclusió, una posada en escena de les activitats previstes pel diumenge 11 de juliol davant els mitjans de
comunicació que ha permès donar a conèixer el contingut d’una jornada solidària i festiva alhora.

JORDI RIBES ES PROCLAMA CAMPIÓ D’ESPANYA DE ‘PRS’ A TARDIENTA
En Jordi Ribes, natural de Soses i actual president del Club de Tir
Torres de Segre, ha obtingut el primer lloc a la classificació
producció en el campionat de PRS celebrat el dissabte 10 de juliol
a la localitat aragonesa de Tardienta, amb un total de 245 punts.
Per una altra banda, a nivell de conjunt, l’equip ‘Shooters of
Segrià’ amb el Jordi com a membre, han aconseguit també quedar
segons en la modalitat d’equips.
Tirant a la diana a distàncies que oscil·len des dels 360 fins als
1.050 metres, amb unes condiciones climatològiques complicades
en forma de molt de vent i calor, el tirador soci del club torressenc
ha demostrat el seu talent i la bona punteria que el consolida com
un dels millors en aquesta modalitat de precisió, tota una fita que
engrandeix encara més el palmarès d’en Jordi.

En Jordi Ribes amb el trofeu de campió del campionat

TORRES DE SEGRE ACULL L’ACTE CENTRAL DE LLEIDA DEL ‘MULLA’T’ PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Torres de Segre ha estat la seu central de celebració de les
comarques lleidatanes de la 28a edició del ‘Mulla’t’, una proposta
solidària protagonista de l’estiu que s’impulsa des de la Fundació
Esclerosi Múltiple (FEM) i que es celebra, anualment i alhora, a
gairebé totes les piscines catalanes, en aquesta ocasió més de 500
instal·lacions d’arreu de Catalunya.
Després d’un estiu passat complicat per l’augment de contagis de
Covid-19 i les restriccions imposades que van fer inviable
l’obertura de moltes piscines, d’entre les quals la del nostre poble, aquesta vegada tot i el control de
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l’aforament i les mesures de prevenció s’ha pogut tirar
endavant la iniciativa de manera presencial i amb les
instal·lacions obertes.
Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Torres de
Segre s’ha volgut continuar recolzant aquesta activitat amb
la importància que realment es mereix, donant tot el suport
a la tasca impulsada, des de fa anys, per la Beatriu Mesalles
i la Marisel Monné. Aquesta vegada, tenint en compte la
situació i les possibilitats més adequades per oferir el màxim
de garanties sanitàries, s’han organitzat una sèrie de jocs
infantils tant a l’aigua com a la gespa a càrrec del Consell
Esportiu de les Garrigues. Jocs tradicionals com el d’estirar
la corda, tir amb arc, paracaigudes, curses de relleus i
equilibris o waterpolo han estat els protagonistes durant el
matí i han fet gaudir el grup de nens i nenes que hi ha
participat. A les activitats lúdiques, també s’ hi ha afegit la
venda solidària de productes ‘Mulla’t’ que ha aconseguit
vendre un bon grapat de productes i que junt amb la
Els jocs infantils han posat la diversió d’aquesta jornada
donació de 300 euros de l’Ajuntament, ha permès una
bona recaptació de fons per ajudar a seguir amb l’estudi
d’una futura cura de l’esclerosi múltiple, una malaltia
encara desconeguda que afecta el sistema nerviós central
dels que la sofreixen i que es detecta en edat força jove.
La jornada que s’ha desenvolupat sense problemes, ha
comptat amb la presència de la Mònica Nieves, directora
del Centre Martí i Pol de la Fundació Esclerosi Múltiple a
Lleida, acompanyada d’organitzadores del Mulla’t i de
Una representació de la Fundació Esclerosi Múltiple a Lleida i
persones afectades per aquesta malaltia. Un grup de
algunes de les col·laboradores de la iniciativa
persones que s’han mostrat molt agraïdes a l’Ajuntament i
al poble de Torres de Segre per acollir aquesta celebració solidària i per la tasca que es ve fent al llarg dels
anys, essent un dels municipis lleidatans que més s’involucra en aquesta proposta.
A les 12 del migdia, seguint la tradició de la campanya, part dels banyistes presents s’han tirat a l’aigua plegats
com a símbol de col·laboració, tal com diu l’eslògan. Aquest moment ha estat captat per alguns mitjans de
comunicació presents com La Mañana, el Segre i Lleida TV, que junt amb altres, n’han fet ressò.

Alguns retalls de la premsa que han destacat la jornada solidària viscuda a Torres de Segre en favor de la lluita contra l’Esclerosi Múltiple
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En definitiva, tenint en compte el moment que estem a
nivell de pandèmia i davant infinitat de condicionants i
restriccions, la valoració que fem de la jornada no pot
ser més positiva assolint l’objectiu principal d’impulsar
i donar relleu a l’activitat del ‘Mulla’t’ un any més, amb
una bona participació de la gent que han col·laborat i
aportat el seu gra de sorra en aquest acte de solidaritat
significatiu.

La venta solidària de merchandising ha estat tot un èxit

Joan Companys, regidor d’esports de l’Ajuntament, destaca que “Cal continuar units i convençuts per seguir
ajudant a causes com aquesta que afecta, malauradament, a molta gent i encara no coneix la fórmula per
guanyar-la ni curar-la. Malgrat que faci uns mesos que sembla que els focus d’atenció només estiguin sobre
els efectes de la pandèmia de la Covid-19, hi ha malalties que segueixen perdurant i afectant diàriament la
població i que cal no deixar-les de banda”.

ÈXIT DEL PRIMER CAMPUS DE FUTBOL D’ESTIU DEL CLUB ESPORTIU TORRES
El primer campus d’estiu de futbol que s’ha organitzat des del Club Esportiu
Torres de Segre durant tot el mes de juliol ha resultat tot un èxit. Aquesta ha
estat la valoració de bona part de les famílies dels 25 nens i nenes que hi han
participat que ho han fet també estrenant uniforme especial de les estades.
Organitzat en diferents sessions de matí, els joves jugadors i jugadores han
realitzat un conjunt d’activitats
diverses en les quals han pogut
treballar tant aspectes tècnics
com tàctics. La millora de la
tècnica individual, la importància
Uniforme exclusiu del campus
per cada nen/a inscrit/a
del treball i el joc en equip així
com situacions jugades amb la pilota com a protagonista han fet
gaudir als nens i nenes participants d’unes estades diferents amb
el futbol com a element principal.
En cloure cada entrenament, abans del retorn a casa i per
combatre la calor de l’estiu, monitors i jugadors han finalitzat la
jornada amb una bona refrescada a les piscines municipals.
Davant d’aquesta bona acollida, el Club de futbol torressenc ja
comença a treballar per oferir una nova proposta de cara a l’any
Cada jugador/a ha rebut un diploma personalitzat
com a record d’aquest 1r campus de futbol
vinent combinant futbol, lleure, estiu i diversió.
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PREPARATIUS PER UN DESCENS EN PIRAGUA PENDENT DE LA SITUACIÓ PANDÈMICA
L’actual situació generada per l’afectació de la
nova variant ‘delta’ de la Covid-19 arreu de
Catalunya i l’Estat no ofereix, ara mateix, als
pobles organitzadors de la baixada les garanties
necessàries i recomanables per dur a terme la
cinquena edició del descens en piragua entre
Torres de Segre i Seròs. Una nova situació de la
pandèmia que ens posa en alerta de nou a l’hora
de preparar aquesta bonica prova lúdica i popular
que reuneix més de 500 persones de poblacions i
indrets diversos.
Els preparatius del descens d’enguany ja fa dies
que s’han iniciat atenent la complexitat que
suposa muntar aquesta prova: fixant com a data
oficial el diumenge 29 d’agost, demanant els
permisos pertinents als òrgans competents i
efectuant baixades de neteja i reconeixement del
recorregut dins el riu. A més a més, aquesta edició
compta amb la incorporació de la Granja
d’Escarp com a nou poble que s’annexiona amb
L’organització ha realitzat un descens de reconeixement el 31 de juliol
la resta de l’organització. Aquesta feina s’ha
vingut fent amb el ferm convenciment de poder celebrar el descens, amb certs condicionants i mesures,
davant la bona evolució de la Covid-19 durant el mes de juny. No obstant, des d’aleshores fins a dia d’avui la
tendència ha variat amb un alt índex de contagis, sumat a la incertesa de saber com estarem a finals d’agost,
ens obliga a mantenir el dubte, fins a darrer moment, de si podrem fer el descens el proper 29 d’agost.
Davant tots aquests condicionants, sempre seguint les recomanacions de la Secretaria General de l'Esport
de la Generalitat i el Departament de Salut, els ajuntaments de Torres de Segre, Soses, Aitona, Seròs i la
Granja d’Escarp, com a organitzadors del Descens en piragua, hem decidit continuar amb els preparatius i
valorar a principis del mes d’agost i en funció de la situació pandèmica si fem o no la baixada popular pel
riu. Una decisió que donarem a conèixer arribat el seu moment.
El motiu no és un altre que el de poder oferir en plenes garanties una activitat d’aquestes característiques
tot vetllant, per sobre de qualsevol altre interès, per la salut de tots els i les participants, acompanyants,
organitzadors, tècnics… que han de prendre part en aquesta edició.

?

Indiferentment de desenvolupar-se la prova o no, des dels ajuntaments organitzadors hem
decidit col·laborar un any més amb AFANOC Lleida aportant una quantitat conjunta de
1.250 € per donar suport a la seva important tasca i, més, en aquests difícils moments que
ens toca viure.
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT EL JULIOL
El juny ha estat un clar exemple que no hem d’abaixar la guàrdia perquè la situació no la tenim ni molt menys
controlada. Malgrat els bons auguris dels primers dies d’aquest passat mes, en tan sols uns dies, s’ha produït
un repunt important de contagis, sobretot entre la població jove, que encara no està vacunada. Un nou
panorama que s’enceta al juliol en plena temporada d’estiu i restriccions més permissives.
Salut comença a vacunar en bloc les persones de 16 a 29 anys pel repunt de casos d’aquesta franja. El mateix
dia que s’anuncia que els vacunats amb la pauta completa no hauran de fer quarantena en cas d’infecció i
que entra en vigor el passaport sanitari amb més de 3,2 milions d’emesos a tota Espanya i 681.000 certificats
a Catalunya.
L’OMS alerta d’un repunt a Europa i del risc d’una nova onada aquest estiu i l’EMA diu que les vacunes
aprovades a la UE combaten la variant delta.
El segon dia a Lleida es registra un total de 25 positius i més de 200 contactes estrets en brots per l’oci nocturn
duplicant-se el risc de rebrot. Es registra una velocitat de contagi més alta des del març de 2020. Salut alerta
de l’increment del Rt i del risc de rebrot a tot el territori català.
Catalunya frena la desescalada davant l’augment descontrolat de casos positius de Covid-19, amb uns
indicadors que apunten a una cinquena onada que afecta sobretot a joves, amb una mitjana de 27,4 anys.
Alemanya situa Catalunya com a zona de risc bàsic del coronavirus tot recomanant no viatjar a la zona, un
fet que afecta directament al sector turístic català.
Catalunya fa marxa enrere i torna a tancar l’oci nocturn, obliga a tancar totes les activitats a les 00:30 hores
i limita les trobades fins a 10 persones, entre altres mesures de xoc. La Generalitat recomana seguir utilitzant
la mascareta al carrer i des del Govern espanyol es descarta de moment un nou toc de queda. Una mesura
que sí que es fa efectiva a territori català a les poblacions de més de 5.000 habitants.
Habiliten sis punts per fer cribratges massius a monitors abans que marxin de campaments. L’atenció
primària multiplica per cinc les visites per Covid-19 en només dues setmanes.
Arribem a mitjans de mes amb l’anunci que la UE
desaconsella als turistes viatjar a Catalunya per ‘risc
màxim’ de Covid. No obstant, vuit comunitats de l’Estat
tenen el ritme de contagi més alt que el del territori català
amb una incidència clarament a l’alça.
S’anuncia que s’aplicarà el toc de queda fins agost encara
que l’epidèmia es freni.
El Tribunal Constitucional tomba el confinament decretat
per la Covid-19 i anul·la un milió de multes, consideren
que el ‘Gobierno’ havia d’activar l’estat d’excepció en lloc
de l’estat d’alarma.
La variant ‘Delta’ del virus castiga el continent asiàtic amb
records de positius davant el baix nivell de vacunació. La
situació greu es dona a Indonèsia, amb 40.000 casos al dia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) autoritza el toc de queda nocturn demanat per la
Generalitat per a 161 municipis per reduir contagis. Salut declara 94 ingressats més i ja són tretze els menors
de 30 anys ingressats a les UCI catalanes. França, Regne Unit i Portugal exigiran als arribats d’Espanya un PCR
o TA negatius fets el dia abans.
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A quinze dies de cloure el mes, el Departament de Salut tem que les UCI puguin col·lapsar-se en deu dies
davant l’augment de crítics.
Les farmàcies lleidatanes comencen a fer els tests d’automostra per infants i monitors de colònies i esplais,
el mateix dia que entra en vigor l’enduriment de les restriccions als centres geriàtrics de tot Catalunya i que
la Generalitat anuncia que preveu mantenir les restriccions durant tot l’estiu.
El Govern demana que Lleida, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa i Alcarràs entrin al toc de queda ampliant a
165 els pobles amb aquesta mesura. Més de 400 ingressats a les UCI catalanes, però la RT baixa de l’1.
Comencen els Jocs Olímpics i Paralímpics a Tòquio sense públic, amb mesures molt estrictes i amb els
primers positius entre els atletes.
L’augment de contagis obliga la primària a posposar consultes no Covid fins després de l’estiu, confiant que
l’actual onada hagi baixat. Els hospitals catalans superen els 2.000 ingressats a causa de la variant ‘Delta’.
La Xina es nega a ampliar la investigació sobre l’origen del coronavirus amb una auditoria dels laboratoris a
Wuhan. L’OMS demana més cooperació a Pequín.
La ministra de Sanitat afirma que segurament caldrà una tercera dosi de la vacuna. L’EMA avala poder
administrar el vaccí de Moderna als adolescents i Alemanya declara Espanya zona d’alt risc de contagi.
Arribem a finals de juliol i els contagis de coronavirus baixen en tots els grups d’edat de menys de 70 anys
arreu de l’Estat tot i que els hospitalitzats continuen en augment, amb més incidència els majors de 40 anys.
Els científics alerten els joves sobre el virus i insten a reduir la interacció social.
Salut preveu arribar a un 85% o 90% d’immunitzats
entre els mesos de setembre i novembre.
Per endavant ens queda l’esdevenir del mes
d’agost, un període de mobilitat ciutadana que
coincideix amb el període de vacances de molta
gent, una combinació perillosa si no es té precaució.
Experts de tot el món asseguren que la pandèmia
s’allargarà perquè els països pobres no podran
vacunar massivament abans del 2023, la infecció de
moment guanya a la injecció. Àfrica, per exemple,
Mapa de població vacunada al món, de vermell (índex baix) a verd (alt)
només ha pogut vacunar l’1% de la seva població.
A tot el món tan sols hi ha el 25,9% de la població vacunada amb 3.573 milions de dosis subministrades.
Dades actualitzades a 31 de juliol de 2021 sobre els efectes de la Covid-19
Fonts: Departament de Salut
i Ministerio de Sanidad

Contagis

Morts

Immunitzats

LLEIDA

52.823

822

58,2%

CATALUNYA

904.443

22.667

57,6%

ESPANYA

4.447.044

81.486

56,8%

MÓN

198.175.000 4.222.278

14,6%

*El Departament de Salut també inclou les morts notificades per les funeràries, que es sumen al
recompte de les persones que han mort en centres sanitaris, sociosanitaris, residències o domicilis.
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AFECTACIÓ DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE
La pandèmia continua persistint arreu, també a Torres de Segre. Quan semblava que la situació millorava a
nivell de contagis i l’estiu seria força tranquil, el juliol ens ha portat una cinquena onada. Sense brots de grans
magnituds, però sí amb casos positius al nostre poble que ens recorden que la Covid-19 encara és ben
present a la societat. No obstant, és cert que l’expansió de la Covid-19 s’ha accelerat especialment a principis
de mes i a mesura que han passat les setmanes, la situació s’ha estabilitzat fins tornar assolir un descens de
la xifra de contagis. Ara l’atenció se centra als hospitals, on les persones ingressades per coronavirus tornen
a augmentar notablement. Els millors antídots per combatre la pandèmia són els que ja sabem: distància
entre persones, ús de mascareta quan calgui i higiene de mans. A més, la gran alidada, la vacuna, segueix
progressant i arribant cada cop a més persones. La campanya que s’està duent a terme pel Departament de
Salut avança a bon ritme i els veïns i les veïnes de Torres de Segre també estan rebent les dosis pertinents.
Amb bona part de la població adulta immunitzada, ara els esforços se centren a vacunar al jovent. El missatge
és clar: tothom qui encara no tingui la vacuna i pugui rebre-la, que sol·liciti cita prèvia. Seguim no abaixant la
guàrdia i facilitant la immunitat col·lectiva. Gaudim amb responsabilitat!
Torres de Segre iniciava el maig
EVOLUCIÓ COVID-19 A TORRES DE SEGRE
amb 231 casos positius confirmats
- casos positius confirmats acumulats (des d'abril de 2020 al juliol del 2021)
-i acumulats des de l’inici del
recompte el març del 2020- i l’hem
300
finalitzat amb 244, per tant són 13
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les persones contagiades durant
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Així doncs, aquest últim mes s’ha
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que havia de ser una tendència a
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la baixa. Novament, la nota
positiva és que 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 61 punts -per sobre dels 14 del juny- fins arribar als 1.145: per primera vegada
des de l’inici de la pandèmia, la xifra de Torres de Segre és inferior al valor de la comarca del Segrià (1.226).
A més, segueix estant per sota de municipis veïns com Aitona (1.532), Alcarràs (1.514), Sudanell (1.378),
Soses (1.286) i Sunyer (1.237).
Aquest juliol l’activitat municipal no ha parat i s’han pogut organitzar els diferents esdeveniments públics
previstos, tot i que en tots els casos, s’ha hagut de celebrar tenint en compte les mesures sanitàries vigents
davant la Covid-19. A Torres de Segre, en aquesta ocasió, destaquen propostes com la festa del Mulla’t per
l’esclerosi múltiple, l’espectacle de dansa al costat de l’antic Molí dins del programa ‘Escenaris singulars’
del Consell Comarcal del Segrià, l’inici de les Nits de música a la fresca amb una sessió a les piscines
municipals de The Foggy Childs, l’exposició ‘El Segre: la memòria d’un riu’ a l’Ajuntament i el Festorres amb
diferents actes organitzats per la JAEC.
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UN ABOCAMENT D’HIDROCARBURS AL CANAL DE SERÒS OBLIGA A EXTREMAR PRECAUCIONS
Un abocament d'hidrocarburs al canal de Seròs ha deixat més de 25 pobles sense aigua de boca al voltant
del pantà d'Utxesa i també de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues. El vessament ha tingut lloc
diumenge 4 de juliol i els Agents Rurals han rebut l'avís a les deu del matí, després de detectar-se la presència
d'hidrocarburs a la zona del parc de la Mitjana de Lleida. L’endemà, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA) i també dels Agents Rurals han inspeccionat el polígon industrial del Segre per trobar l'origen del
vessament, mentre que a Utxesa s'ha començat a treballar per extreure els olis retinguts aigües amunt de les
barreres. Després de rebre l'avís diumenge, els Agents Rurals també han informat Endesa del vessament
perquè la companyia s'encarrega de gestionar les comportes del canal de Seròs. Calia tancar-les
immediatament per evitar que l'aigua contaminada s'anés estenent. Posteriorment, s’ha obert una
investigació i s’ha activat la unitat inspectora de guàrdia, que inicialment s’ha desplaçat a l'inici del canal i
aigües amunt, juntament amb els Agents Rurals, per intentar esbrinar-ne el focus, dirigint-se al polígon
industrial del Segre. Les investigacions per conèixer l’origen d’aquest abocament han seguit en les properes
setmanes sense poder determinar-ne, de moment, ni el lloc ni el causant.
Una vegada s’ha sabut que hi havia l'afectació s’ha avisat, a
través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(Cecat), els municipis des de Lleida fins al pantà d'Utxesa
(Lleida, Albatàrrec, Sudanell, Montoliu de Lleida, Torres de
Segre i Sunyer), lloc on arriba el canal de Seròs, per alertar
d'una possible contaminació de l'aigua de boca. També s’ha
avisat altres captacions del pantà, com la Mancomunitat
d'Aigües de les Garrigues i el pantà d'Utxesa (Endesa). En
25 pobles del Segrià i les Garrigues, han estat sense aigua
total són més de 25 pobles que no han pogut fer ús de
potable uns dies per un vessament d’hidrocarburs
l'aigua de boca durant uns dies per precaució. També s’ha
hagut d'aturar la producció de la central que deriva aigua cap al riu Segre.
Com que l'abocament afecta el pantà, s’ha decidit posar
barreres en un punt intermedi, al conegut com a ‘pont
estret’, per evitar que la contaminació afecti aigües avall,
que és on hi ha les dues captacions del pantà.
Endesa ha activat el primer dia el personal de guàrdia i
desplaçat les barreres absorbents per col·locar-les en
coordinació amb el Cecat, els Agents Rurals i els Bombers.
L'ACA ha informat el mateix dia al departament d'Acció
Climàtica, la delegació del Govern i la CHE de l'incident i les
Operaris retirant els hidrocarburs acumulats a la barrera
col·locada al pont estret a Utxesa
mesures adoptades per restituir la qualitat del medi.
Al llarg dels dies posteriors, el CIRE ha realitzat accions de retirada dels hidrocarburs amb barreres i mantes
absorbents, amb la col·laboració del personal de la Mancomunitat traient l'oli amb camió cisterna.
Al nostre municipi, des del mateix dia que s’ha detectat el vessament, s’ha notificat al veïnat de no consumir
aigua de l’aixeta ni per beure ni per cuinar fins a nou avís, s’ha tancat la captació de l’aigua del canal de
Seròs a la potabilitzadora tot connectant amb el pantà de reg de Carrassumada gràcies a la col·laboració de
la Comunitat de Regants. Unes mesures que s’han allargat fins a finals del mateix mes fins que les diferents
analítiques efectuades per l’ACA indiquin que tant l’aigua del canal com la del subministrament domiciliari
és apta de nou per al consum. Durant aquests dies, la compra de garrafes d’aigua s’ha convertit en un fet
quotidià a Torres de Segre, que no podia utilitzar l’aigua de l’aixeta per consumir i cuinar.
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NOUS TRACTAMENTS DE ‘COPATE’ A LES AIGÜES DEL RIU SEGRE PER LA MOSCA NEGRA
Continuant amb els habituals tractaments durant l’estiu, els
tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE) han efectuat noves fumigacions durant tres dies
del mes de juliol per mirar de combatre la mosca negra dins el tram
del riu Cinca i riu Segre.
L’actuació s’ha dut a terme els dies 6, 7 i 8 de juliol de les 8:00 a les
13 hores del migdia amb un helicòpter que ha sobrevolat el tram
del nostre riu efectuant el corresponent tractament directament
L’helicòpter fent el tractament sobre el riu Segre
sobre l’aigua, lloc de reproducció d’aquest molest insecte, i el
posterior control d’eficàcia. Tot i l’aplicació d’aquest tractament, la proliferació tant de la mosca negra com
del mosquit tigre es veu afavorida també pel baix cabal d’aigua que porta el riu durant l’estiu i que acostuma
a ser habitual -entre 5 i 7 m³/s- i que esdevé un problema important que es ve repetint de fa anys.

ELS LLIBRES DEL PROJECTE ‘EDUCAR EN LA DIVERSITAT’ SÓN A LA BIBLIOTECA DE TORRES
La Secretaria d’Igualtat, Migració i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya ha enviat un lot de llibres a la Biblioteca de Torres.
Es tracta de set volums de llibres que sota els títols ‘Los libros de Nur’ o ‘El
mundo de Dunia’, donen les pautes més elementals del que cal saber per
fer-se entendre en diferents idiomes. Així doncs, des de versions en
castellà i una en català, es tradueixen conceptes bàsics en llengües
asiàtiques, africanes i d’Europa de l’Est.
Aquests volums, que pertanyen a una col·lecció en paper de l’editorial Vicens Vives, disposen de moltes
il·lustracions que els fan molt atractius i entenedors i formen part del Projecte: Educar en la Diversitat.
Nota: Recordem que la Biblioteca municipal restarà tancada a l’agost per vacances: tornarà a obrir les
portes el proper dilluns 30.

FINALITZA EL PRIMER TORN DELS CURSETS DE NATACIÓ
El divendres 23 de juliol ha finalitzat el primer torn dels cursets de natació que s’han realitzat a les piscines
municipals des del 28 de juny amb la participació d’un bon nombre de nadadors i nadadores. Amb aquests
cursos d’estiu, s’han fet un seguit de sessions en horari de tarda i de nit on els i les participants han pogut
aprendre i/o perfeccionar el seu estil tot gaudint de la natació i l’aquazumba. La cloenda del primer torn ha
finalitzar amb l’habitual foto de rigor i l’entrega, als més petits i petites, d’un diploma personalitzat.

El grup de nens i nenes amb el monitoratge que ha participat en aquest primer torn

El grup d’adults d’iniciació i perfeccionament
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TALLERS DEL ‘PLA EDUCATIU’ D’INICIACIÓ AL MÓN CASTELLER I DE ROBÒTICA I ESCACS
Durant el mes de juliol, s’han realitzat dos tallers adreçats als més menuts de contingut prou diferent però
molt interessants alhora. Ambdues activitats han estat gratuïtes i han estat organitzades i subvencionades a
través del Pla Educatiu de l’Entorn, en el que el nostre poble hi forma part juntament amb Alcarràs.
 Per una banda, el passat 19 de juliol, s’ha dut a terme un taller per tal de donar a conèixer
el món casteller als infants i joves. Una proposta que han realitzat membres dels
‘Castellers de Lleida’ en la que han ensenyat, mitjançant una xerrada reforçada amb
imatges, els orígens d’aquestes construccions humanes, la tradició que representen a nivell
de país, així com la nomenclatura i les diferents parts dels castells. Tot seguit, els nens i
nenes que han assistit han pogut fer activitats relacionades amb cada una d’aquestes parts, participant en
el seu primer castell i experimentant la sensació d’altura i treball en equip.

Nens i nenes de Torres de Segre practicant els castells amb els membres dels ‘Castellers de Lleida’

 Per un altre costat, del dilluns 26 al divendres 30 de juliol, s’ha realitzat un taller conjunt
de robòtica i escacs adreçat a l’alumnat de P3 fins a 6è de primària. Un taller molt
interessant on els nens i nenes inscrits han pogut iniciar-se en el joc d'escacs, adquirint
capacitat de reconèixer les peces que el componen, al mateix temps que han associat les
mateixes amb el desplaçament propi de cadascuna d'elles sobre el tauler. Tanmateix han
après a elaborar programacions senzilles, anticipar-se en el moviment de les peces del
joc, utilitzar al robot com a mitjà per al reconeixement dels moviments de les peces
d'escacs o resoldre jugades senzilles, entre altres.

Un taulell gegant d’escacs per aprendre de manera més visual sense deixar el tradicional més petit

Robots dirigits amb tauletes (robòtica)

Amb aquestes dues iniciatives, es brinden a l’alumnat oportunitats educatives més enllà de l’escola i en un
format que defuig de l’habitual, alhora, s’ofereix una nova alternativa de conciliació a les famílies durant les
vacances d’estiu.
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FINALITZA EL TERCER MURAL DEL PROJECTE ‘TRANSFORMA’ AMB L’AJUDA DEL CASAL D’ESTIU
Aquest mes de juliol s’ha finalitzat la primera fase del
projecte ‘Transforma’, impulsat per la comercialitzadora
Torres Energia, SL. El projecte ha consistit a millorar la
imatge de diferents centres de transformació d’energia
elèctrica que hi ha al municipi, posant en valor els elements
històrics, naturals i mediambientals del nostre territori.
Per fer-ho, s’han pintat les parets i part del seu entorn, de
tres centres de transformació del municipi. En un primer
moment, es va pintar el centre de transformació situat al
costat del consultori mèdic, així com parts de les parets del
consultori i de la plaça Lluís Pelegrí. En aquest primer mural
s’hi pot observar les lletres ‘TORRES’.
El segon mural va permetre millorar la imatge del centre de
transformació del Passeig del Segre, on hi figura les lletres
1r mural ‘Projecte Transforma’, al Consultori i plaça Lluís Pelegrí
“de” i s’incorporà un element de llum de baix consum.
Aquest estiu, s’ha pintat l’estació transformadora situada al
costat de la rotonda de les casetes. En aquest mural s’han
reflectit elements d’energies renovables, plaques
fotovoltaiques i elements de l’agricultura i de la cultura local.
S’ha dibuixat l’ermita en una de les parets que confronten
amb el turó de Carrassumada.
Igualment, i aprofitant la situació del transformador en un
punt d’accés a zones de grans explotacions agrícoles, s’han
dibuixat elements de fruita de pinyol, així com un tractor
2n mural ‘Projecte Transforma’, al Passeig del Segre
que simbolitza el treball de la terra i és un record a tots els
pagesos que durant tant de temps han treballat la terra amb esforç i dedicació. Un cop finalitzat aquest tercer
mural, s’hi pot llegir la paraula ‘SEGRE’, completant el nom sencer de TORRES de SEGRE.

Alguns monitors i alumnes del Casal d’Estiu que han participat

En aquesta darrera ocasió, els nens i les nenes del Casal
d’estiu han participat amb la pintura d’aquest tercer mural,
mostrant els seus dots artístics durant tot un matí. Una
jornada que s’ha iniciat amb una petita explicació per part
de la Francesca i del Blai, dos dels membres de
@cactusoup, autors del projecte.
S’ha explicat les diferents tècniques de pintura dels murals,
els materials emprats i secrets d’aquesta expressió artística
que cada cop va tenint més acceptació, ja que ajuda a
recuperar espais degradats. Un cop superada aquesta part
més teòrica, els joves artistes locals han pogut expressar el
seu art tot decorant uns blocs de formigó que
acompanyaran l’esmentat mural del transformador.

En aquest moment, s’està valorant la possibilitat de donar continuïtat al projecte, actuant sobre altres
espais o centres de transformació de la vila, atenent a la bona acollida que ha tingut entre el veïnat i la
millora d’imatge que ofereixen aquests magnífics murals.
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EL FESTORRES 2021
Un any més, des de l’associació de joves JAEC han estat
preparant el Festorres, amb molt entusiasme perquè
semblava que la situació cada cop era més bona i es podria
celebrar sense gaires restriccions. Tot i això, a mesura que
s’ha anat apropant la data, s’ha vist com la situació
pandèmica empitjorava i, en contra del que l’organització
volia, han hagut de replantejar alguns actes i anul·lar-ne
alguns altres per la impossibilitat de complir amb les
mesures establertes. En aquest sentit, s’han pogut dur a
terme activitats diverses respectant l’ús de la mascareta, la
distància social i el control d’assistència, durant els dies 22,
23, 24 i 25 de juliol que han fet gaudir, d’una manera
diferent de l’habitual, als i les assistents.
 Dijous 22 de juliol, la junta del JAEC i una quinzena de
persones més han passejat pel poble, passant per
davant dels cinc edificis decorats. El balcó guanyador ha
estat Cal Cardó, encara que tots han quedat preciosos.
A continuació, ha tingut lloc el pregó d’inici del Festorres
amb unes paraules per part de tres membres de la junta
i amb una guerra de confeti que han fet gaudir els més
menuts de cada casa.
 El divendres 23 a la nit, ens han visitat el grup Lasta
Sanco, cantant cançons de creació pròpia.
 El dissabte 24, han actuat el grup The Pink Goats, un
conjunt de versions que ha animat a tothom, tocant i
cantant cançons de diferents èpoques, ritmes i estils.
 El diumenge 25, últim dia de FesTorres, hi han hagut
dues activitats. Al vespre, s’ha realitzat actuació de
teatre social a càrrec de la companyia Inhabitants,
versionant el conte de la ‘Caputxeta vermella’ per
expressar, sobretot, el rebuig envers la violència per
motiu de gènere. Tot seguit, s’ha gaudit d’un espectacle
de foc, a càrrec de Saltimbankis Bellvís.

El balcó del local de la Coral La Lira guarnit per l’ocasió

L’inici del FesTorres amb el pregó de festes i el confeti final

Concerts amb la gent assentada i amb mascareta

Des de l’Associació de Joves es vol aprofitar aquest espai
per agrair la comprensió de la gent davant l’actual
situació que estem vivint i que han assistit als actes, tot
aprofitant també per animar a totes les veïnes i els veïns
a participar en les següents activitats que es plantegin i,
en definitiva, a fer poble.
No és gens fàcil organitzar esdeveniments i celebracions
amb l’actual situació sanitària i la normativa canviant en
funció dels contagis per la Covid-19. D’aquí la més sincera
enhorabona pel resultat final. L’any vinent més i millor.

El punt i final ha estat una actuació de malabarismes amb foc
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ACTIVITAT DEL CASAL D’ESTIU AL JULIOL
El Casal d’Estiu 2021 ha finalitzat la seva primera etapa corresponent al mes de juliol amb un bon nombre
d’activitats i tallers que han fet gaudir d’allò més als nens i les nenes que hi han participat amb el món de la
música com a eix temàtic de treball. D’aquesta manera, la música ha esdevingut el fil conductor amb la que
l’alumnat i el monitoratge s’han endinsat en un món màgic i estimulant que els ha permès ambientar
diferents espais, construir instruments amb material reciclat i, fins i tot, guarnir la façana de l’Escola per a
participar en el concurs de balcons i façanes organitzat dins el Festorres.
A més a més, han pogut assistir a un concert de saxo, un taller de balls diversos i hem estat d'allò més creatius
i creatives pintant els petits murs de les casetes en el marc del projecte ‘Transforma’, endegat des de Torres
Energia, i del que ja hem parlat en una notícia anterior.
L’activitat segueix al Casal durant el mes d’agost i setembre, aventures com aquestes i moltes més, són les
que esperen als nens i nenes participants, amb noves descobertes i activitats que, de ben segur,
complimentaran el millor espai d’oci i d’aprenentatge vivencial durant el període de vacances d’estiu.

L’activitat al Casal d’Estiu durant el mes de juliol ha estat d’allò més variada, dinàmica i divertida

VIOLÈNCIA DE GÈNERE DURANT EL JULIOL
El mes de juliol, hem de lamentar, un cop més, noves
víctimes de violència de gènere. Ja són 28 les dones
assassinades per les seves parelles o exparelles
aquest any. És per aquest motiu que, novament, des
de l'Ajuntament, volem insistir en el total rebuig
envers qualsevol mena de violència.
La darrera actualització es correspon amb la
confirmació del cas per violència de gènere d'una
dona de 76 anys a Pozuelo de Alarcón i una altra
víctima a Sabadell de 39 anys. Enguany, són sis les
víctimes a Catalunya, i la preocupant xifra de 1.106,
des de l’any 2003 que es comptabilitzen les víctimes
de violència de gènere.

28

Víctimes mortals (dones) per violència de gènere a Espanya 2003 - 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
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JULIOL TANCA AMB TEMPERATURES ALTES, NITS CALOROSES I AMBIENT MOLT SEC
Després d’un inici de mes càlid, propi de l’època en la qual ens trobem, del 12 al 15 de juliol, el temps ha
donat un respir amb una baixada de temperatura que ha fet més agradable l’esdevenir de la jornada i el
descans a la nit. A partir d’aleshores en endavant i fins a gairebé final de mes, els registres han anat pujant
de manera progressiva i la canícula ha arribat amb força i la calor se’ns ha tirat al damunt. Els mapes han
apuntat el pic de calor més important de l’any el dijous 22 de
juliol, assolint al poble els prop de 40°C.
La calor s’ha instal·lat a casa nostra durant les últimes setmanes.
Calor i xafogor intenses tant de dia com de nit, en el que ha estat
l’episodi més càlid del 2021, superant fins i tot la calorada de
principis de juny i el pic de calor d’inicis de juliol.
I amb la pujada de la temperatura, les nits també han estat cada
cop més feixugues i de molt mal dormir amb nombroses mínimes
per damunt dels 20°C, que s’incrementen dins les cases amb l’escalfor acumulada durant el dia.
Tot i aquest temps propi d’estiu, el mes acaba amb moments d’inestabilitat i relaxament del mercuri amb
uns minsos registres acumulats de pluja, tan sols 15.9 mm, que ha fet
activar l’alerta per risc d’incendis en diferents punts del territori
convertint-se en el mes sec d’enguany. L’excepció pel que fa a pluja ha
estat l’últim dia, el 31, que ha registrat una precipitació d’11.2 mm.
Tot i la lleugera baixada de temperatura d’alguns dies puntuals, el juliol
acaba amb unes mitjanes normals per l’època: 32,9°C de màxima i 18,1°C
de mínima, un parell de graus més que els valors de l’anterior mes.
Pel que fa a fenòmens atmosfèrics adversos, no ha estat un període actiu
tot i ser propi el pas de tempestes amb calamarsa. Com a fet destacable
remarcaríem una situació atípica de vent de garbí durant bona part del
dia que s’ha donat el divendres 23 de juliol, amb ratxes fortes puntuals i
concretes que han afectat alguna plantació sobretot de pera de la varietat
Afectació per la garbinada en una plantació
de pera a Carrassumada
Qtee de la zona de Carrassumada, tal com han fet saber pagesos locals.
TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «JULIOL 2021»
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGREDIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

T. Màx.

T. Mín. Precipitació

01/07/21
02/07/21

30,7 °C
34,8 °C
36,1 °C
33,0 °C
35,3 °C
32,0 °C
30,3 °C
29,5 °C
32,7 °C
34,9 °C
33,2°C

18,8°C
18,2°C
19,5°C
20,5°C
19,1°C
17,7°C
16,7°C
16,0°C
16,2°C
17,9°C
20,8°C

0 mm
0 mm

12/07/21
13/07/21

23/07/21
24/07/21

14/07/21
15/07/21
16/07/21

0 mm
0 mm
0 mm

25/07/21
26/07/21
27/07/21

1.5 mm
0 mm
0 mm
0 mm

17/07/21
18/07/21
19/07/21
20/07/21

0 mm
0 mm
0 mm
2.5 mm

28/07/21
29/07/21
30/07/21
31/07/21

36,4 °C
33,3 °C
31,8 °C
28,7 °C
34,5 °C
31,1 °C
33,8 °C
34,4 °C
28,5 °C

20,8°C 0 mm
19,9°C 0 mm
18,4°C 0 mm
17,1°C 0 mm
17,5°C 0 mm
19,7°C 0 mm
19,1°C 0 mm
20,0°C 0 mm
15,4°C 11.2 mm

0 mm
0.7 mm

21/07/21
22/07/21

17,0°C
14,2°C
14,0°C
14,3°C
15,5°C
17,2°C
19,3°C
19,8°C
19,6°C
19,8°C
20,3°C

0 mm
0 mm

0 mm
0 mm
0 mm

30,7 °C
26,1 °C
29,7 °C
30,6 °C
32,6 °C
34,5 °C
36,1 °C
35,7 °C
35,3 °C
37,2 °C
38,4 °C

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

0 mm
0 mm

Temperatura màxima mitjana (mes): 32,9 °C
Temperatura mínima mitjana (mes): 18,1 °C
Total precipitació acumulada (mes): 15.9 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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S

embla evident que el progrés tecnològic és la base del progrés humà. A diferència d’altres espècies, la
nostra ha avançat gràcies a la major capacitat del nostre cervell, que li permet processar millor la
informació, generar i compartir coneixements, i utilitzar-los per a finalitats que ajudin al benestar, tant
material com emocional, tant individual com col·lectiu. Aquesta aplicació pràctica del coneixement és el que
coneixem com a ‘tecnologia’, i gràcies a ella hem aconseguit desenvolupar un conjunt d'’eines’ que milloren
i augmenten la nostra capacitat personal, tant per adquirir recursos necessaris per a la vida com per produirlos artificialment, o com per protegir-nos de l’entorn.
La tecnologia apareix amb l'objectiu de salvar-nos i facilitar-nos la vida però són molts també els que pensen
que pot esdevenir la nostra perdició. En una època en què les màquines tenen un rol vital, en un planeta que
viu connectat a les xarxes socials i avança a través dels clics, en què perdem el nord quan internet o els
ordinadors no funcionen, el fet d'apuntar que la tecnologia podria tenir un pes excessiu dins de la nostra vida
i que aquesta dependència de les màquines podria fer-nos caure si es produís una apagada generalitzada és
un tema que pot originar un gran debat. Cal promoure les noves tecnologies, ja que són un avançament en
el nostre segle, però també hem de saber que continua existint el món físic o presencial, en el qual hem de
jugar, parlar i resoldre problemes, sense que una pantalla ens faci ser més fortes i invulnerables.
Des de l’Ajuntament, fa uns anys que s’intenta potenciar la tecnologia i les xarxes socials del Consistori com
a canals d’informació municipal immediata que complementen les altres vies més tradicionals, encara avui
necessàries. Un recurs tecnològic que s’ha vist ampliat amb la nova pàgina web lligada a l’app mòbil, una
aposta clara per adaptar-nos als nous temps i que ha tingut una bona acollida al poble gràcies als avantatges
i les utilitats que ens aporten.
Joan Companys Cabau

MARIOLA CLAVERIA I MARTÍ

(12 anys)

Ha cursat 6è curs
Escola Episcopal Lleida

Amb quina finalitat utilitzes les xarxes socials? Quins avantatges
aporten? Existeixen aspectes negatius?
“A títol personal, he de dir que ja fa tres anys els Reis Mags em van
regalar un ordinador portàtil i, aquest any, un telèfon mòbil.
El telèfon l’utilitzo bàsicament per parlar amb familiars i amics, sobretot
amb aquells que no puc veure normalment. També l’utilitzo per jugar i
per seguir grups que comparteixen interessos comuns.
L’ordinador, exclusivament per tasques de l’escola. Aquests aparells em
permeten estar connectada a les xarxes socials i m’aporten nombrosos
avantatges ja que gràcies a ells estic informada de l’actualitat a l’instant.
Malgrat tot, existeixen inconvenients associats si se’n fa un mal ús. Jo,
a tall d’anècdota, vaig signar un contracte amb el pare i la mare que
limitava les hores d’accés a les xarxes socials, filtrava continguts inapropiats i preservava la meva imatge”.
Revista
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La veu dels nostres veïns i veïnes
Com segueixes l’actualitat de Torres de Segre? Què és el que més valores? Què es podria incorporar o
millorar?
“Cada mes, els meus germans i jo ens ‘barallem’ per la revista del Pregoner quan la trobem a la bústia de
casa. Ens encanta veure les fotos de tot allò que succeeix al nostre entorn i llegir tot el que ha passat durant
aquell mes. Ens fa molta gràcia veure-hi gent coneguda.
També tinc instal·lat l’ebando al telèfon mòbil i estic al corrent de tots els avisos de forma ràpida i eficaç.
No se m’acut cap proposta de millora, ja que tinc accés al compte d’Instagram de l’Ajuntament i allí s’informa
de tots els esdeveniments que passen al nostre municipi.
Solament resta agrair la tasca de tanta gent per gestionar aquests canals d’informació i l’eficàcia amb la que
es compateix”.

NEREA MARTÍN I PLANA

(17 anys)

Estudiant 2n Batxillerat
social - humanístic

Amb quina finalitat utilitzes les xarxes socials? Quins avantatges
aporten? Existeixen aspectes negatius?
“Jo acostumo a utilitzar les xarxes socials per comunicar-me i relacionarme amb amistats i coneguts, per distreure’m i passar una estona
entretinguda i també són una via ràpida per informar-me de notícies
actuals, ja que avui en dia les xarxes socials són un mitjà més directe i
que tenim més a l’abast que la televisió o altres mitjans convencionals.
Com ja he dit, crec que el seu principal avantatge és la rapidesa amb la
que es poden transmetre missatges i notícies, i la facilitat amb la que
poden arribar a moltíssima gent.
Per altra banda, aquest fet també pot ser un inconvenient ja que
circulen bastantes notícies falses i, per aquest motiu, cal anar amb molt
de compte a l’hora de creure’ns tot el que hi veiem”.
Com segueixes l’actualitat de Torres de Segre? Què és el que més valores? Què es podria incorporar o
millorar?
“L’actualitat de Torres de Segre la segueixo bàsicament a través d’Instagram ja que és una via força directa
que permet saber les coses importants del poble. Resulta molt més pràctic que altres canals ja que ho pots
mirar en qualsevol moment a través del mòbil.
També acostumo a donar una ullada a la revista municipal que es reparteix cada mes pel poble per així saber
les coses que han passat durant el mes anterior.
Com a aspecte que es podria incorporar, per exemple a l’Instagram del poble, podria ser l’evolució diària dels
casos de Covid-19 que hi ha a Torres de Segre, penso que podria ser una informació que ens ajudaria a ser
més conscients de l’actual situació”.
Revista
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La veu dels nostres veïns i veïnes
NOEMÍ ESCOLÀ I VILAPLANA (26 anys)

Perruquera

Amb quina finalitat utilitzes les xarxes socials? Quins avantatges
aporten? Existeixen aspectes negatius?
“Utilitzo les xarxes socials per informar-me del que passa a tot arreu en
pel que fa a notícies, esdeveniments, etc.
També, a través d’aquests canals de comunicació, quan es disposa d’un
negoci, se’n pot fer publicitat i aprofitar per vendre productes.
L’aspecte negatiu de les xarxes estaria potser més encarat al jovent i al
seu mal ús, per exemple, a l’hora de fer ‘bullying’ o assetjament amb la
intenció de fer mal a algú. Molts cops no cal arribar a pegar, sinó que
amb la publicació d’una simple fotografia o d’un missatge es poden ferir
els sentiments d’una persona”.
Com segueixes l’actualitat de Torres de Segre? Què és el que més valores? Què es podria incorporar o
millorar? “M’agrada seguir l’actualitat del poble a través de totes les xarxes socials, tant des de l’Instagram
com del Facebook i també per la revista, sempre hi ha alguna novetat diferent de saber. Valoro de manera
positiva que es vegin les coses que es fan al nostre poble, tot i que no sempre plou al gust de tothom”.

ERIC GERARD MARTÍ I AMORÓS

(31 anys)

Broker

Amb quina finalitat utilitzes les xarxes socials? Quins avantatges
aporten? Existeixen aspectes negatius?
“Utilitzo les xarxes socials, principalment, per saber què n'és de la vida
de les amistats que aprecio -si segueixen en aquell indret on em van dir
l'últim cop que vam parlar o han canviat-, ja que per una banda,
la majoria de persones les utilitzem per ‘penjar’ alguna cosa de
l’activitat del nostre dia a dia... llavors és bastant fàcil que, en el moment
donat que penses amb algú, en puguis saber... En general i per dedicació
professional, poc les utilitzo. Acostumo a trucar o enviar un whatsapp.
Pel que fa als avantatges que hi trobo, destacaria la facilitat de contactar
amb velles amistats de les que n'havia perdut el fil.
La part negativa és que potser hi exposem massa la nostra vida privada i se'n pot arribar a fer un mal ús”.
Com segueixes l’actualitat de Torres de Segre? Què és el que més valores? Què es podria incorporar o
millorar? “Segueixo l’actualitat a través de la revista, m'és molt útil, digues-li costum... M'agrada tenir-la i
veure-la quan arriba a la bústia.
El ‘rentat de cara’ a la pàgina web, ja li feia falta. Ara per saber les darreres notícies del poble utilitzo l'app
Vilaconnect que, per trobar alguna notícia ràpidament, va bé. L'Instagram, en quan a esdeveniments i festes,
resulta genial. En els temps moderns que estem, s'ha de tenir presència a les xarxes socials. Cal que es treballi
amb coneixements professionals per poder-ho explotar al màxim i crear d'un Torres de Segre,
atracció turística. Penso que també es podrien utilitzar les xarxes o la web, per realitzar enquestes al veïnat”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
ARES PUIGVECINO I BADIA

(32 anys)

Administrativa

Amb quina finalitat utilitzes les xarxes socials? Quins avantatges
aporten? Existeixen aspectes negatius?
“Les xarxes socials ens han canviat l'estil de vida de la gran majoria de la
població. No només les utilitzem per poder-nos comunicar amb els
familiars, amics o persones conegudes sinó que ara, fins i tot, podem
saber que fan la majoria del seu temps. Un punt positiu també és que
amb les xarxes socials, t’assabentes del què passa al món al moment.
Durant el confinament van ser una de les eines de supervivència, ja que
estar tan a prop dels teus familiars i no poder visitar-los fou molt difícil.
Les videoconferències, ens feien estar més a prop, com el seguiment de
l'educació dels nens i nenes per les mestres que ens ajudà moltíssim.
D’aspectes negatius n'hi ha molts, com ara el risc al que ens exposem ‘penjant’ la nostra vida al mateix
moment que estem en algun lloc, no saps qui pot estar seguint els teus passos per poder fer algun mal”.
Com segueixes l’actualitat de Torres de Segre? Què és el que més valores? Què es podria incorporar o
millorar? “L’actualitat de Torres de Segre la segueixo per totes les xarxes socials i per la nova app
Vilaconnect, la qual podem estar informats i veure l'actualitat del poble encara que estiguem fora. Jo
considero que és una bona eina, ja que no et perds detall dels assumptes més rellevants del poble, però hi
trobo a faltar que no pots compartir l'enllaç tal com feia eBando”.

ROBERT MOLINS I SOLÉ

(47 anys)

Taxista
-viu a Pájara, sud de l’illa de Fuerteventura-

Amb quina finalitat utilitzes les xarxes socials? Quins avantatges
aporten? Existeixen aspectes negatius? “Per mi les xarxes socials han
suposat un gran avantatge per no perdre relació amb els meus orígens,
retrobar antigues amistats de l’època d’estudiant i de la joventut.
Després tot aquest món ha anat ampliant les possibilitats i, com no podia
ser menys, m’he capbussat a les xarxes cercant informació i seguint les
notícies d’acord amb les editorials més adients al meu tarannà.
L’aspecte negatiu d’aquests canals crec que el podríem centrar amb els
més menuts de casa i els adolescents que es veuen abduïts per un món
relatiu i algun cop poc real. En aquest sentit, cal que hi hagi molta cura,
dedicació i educació dels progenitors”.
Com segueixes l’actualitat de Torres de Segre? Què és el que més
valores? Què es podria incorporar o millorar? “Jo segueixo des de la distància, per l’app eBando i ara,
recentment, a través de la nova Vilaconnect, els anuncis i els pregons informatius del poble. Tot i la llunyania
i el fet de no poder gaudir-ne en directe, sempre em resulta curiós tenir la sensació que, després de tants
anys, recordo com si fos ahir els pregons per la megafonia del carrer, les corredisses pel passadís de casa a la
tribuna per escolta ‘lo pregó’, el ‘calleu!... que no sinto que diu!’. Millorar..., per a mi ja és un gran avenç estar
tan lluny i poder estar alhora tan a prop. M’agrada molt com ha canviat el poble i la implicació de la seva gent
en fer-ho i, sobretot, el jovent. Felicitats per fer-lo viure, em sento molt orgullós de ser de Torres de Segre”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
TERESA Mª FLORENSA I FARRÉ

(52 anys)

Treballadora
empresa serveis

Amb quina finalitat utilitzes les xarxes socials? Quins avantatges
aporten? Existeixen aspectes negatius?
“Jo utilitzo les xarxes socials per estar al dia de les notícies d’actualitat,
no només les del poble sinó també les d’arreu del món. També les faig
anar per comunicar-me, felicitar, donar el bon dia o la bona nit a les
meves amistats, etc.
Per mi, el principal avantatge d’aquest canal de comunicació és que pots
estar connectat en tot moment i en qualsevol lloc. Quan a aspectes
negatius, destacaria que moltes vegades es pot veure afectada la teva
vida privada i fer-te molt de mal”.
Com segueixes l’actualitat de Torres de Segre? Què és el que més
valores? Què es podria incorporar o millorar?
“Fins ara seguia l’actualitat del poble per l’aplicació ‘ebando’ i, des de fa uns dies, per la nova app Vilaconnect.
Crec que està molt bé el poder tenir l’actualitat del dia a dia del nostre poble al moment, saber les defuncions,
les ofertes de feina, etc. Segurament és millorable, però aquesta nova aplicació trobo que és molt complerta
i fàcil d’utilitzar. Uns altres canals que utilitzo per seguir l’actualitat de Torres són el Facebook i l’Instagram,
a través de les diferents publicacions que es fan des del perfil de l’Ajuntament i que em resulta molt útil per
veure les celebracions i les activitats variades que es fan al municipi”.

ROSA PAU I CHARLES

(81 anys)

Administrativa
jubilada

Amb quina finalitat utilitzes les xarxes socials? Quins avantatges
aporten? Existeixen aspectes negatius? “Les xarxes socials no les
utilitzo massa, tant sols entro al Facebook per distreure’m i assabentarme de les coses però per poca cosa més perquè tinc altres feines.
M’agrada posar-m’hi una estona per les tardes i, sobretot, per les nits
que és quan hi ha més coses ‘interessants’. M’agrada posar-me una mica
a la política perquè jo he estat activista.
Un avantatge de les xarxes socials seria la capacitat per a conèixer gent
que d’una altra manera no seria possible, fins i tot, a través dels meus
cognoms ens hem trobat membres llunyans de la meva família i ens ha
fet molta il·lusió. Com a fet negatiu, el descobriment de moltes mentides
i la decepció d’alguns personatges polítics amb els seus comportament”.
Com segueixes l’actualitat de Torres de Segre? Què és el que més valores? Què es podria incorporar o
millorar? “Segueixo l’actualitat del poble a través de la revista El Pregoner, bàsicament, i també del
Facebook de l’Ajuntament. Fins ara, tenia l’eBando que m’era molt útil i m’agradava molt però al canviar-ho
a una nova aplicació, vaig haver de demanar ajuda per poder-la instal·lar. Ara ja la faig servir sense problema.
Penso que la informació que es dona des de l’Ajuntament, per diferents vies i a través de les xarxes socials,
està molt bé i ajuda a estar al dia, estic molt contenta de com es porta, es nota que hi ha gent jove al darrere”.
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LA FOTOGRAFIA DEL MES

“Aprofitant l'escalfor de l'asfalt dels mesos d’estiu, dues serps del
nostre territori comencen una dansa d'aparellament, el magnífic
ritual de procreació”.

Josep M. Prada

Característiques de la fotografia
F: 105
EXPO: 1/1200
Revista
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EL CEMENTIRI DE TORRES AMPLIARÀ LA SEVA CAPACITAT EN 282 NÍNXOLS I 185 COLUMBARIS
El pressupost de l’obra és de 132.000 euros i la nova part de l’equipament municipal estaria llesta a
l’octubre.
El cementiri de Torres de Segre veurà incrementada la seva capacitat gràcies a les obres que s’han iniciat a
l’equipament municipal la darrera setmana del mes de juliol.
El projecte, elaborat per l’Àrea d’Arquitectura de l’Ajuntament, contempla l’ampliació de l’actual recinte
per a construir 282 nínxols i 185 columbaris. Aquest nou espai tindrà connexió amb la part antiga del
cementiri, incorporarà vials de circulació amb els serveis necessaris i també lluirà més zones enjardinades.
El pressupost de l’ampliació del cementiri és de 132.446 euros i, després d’adjudicar-se la licitació pública,
l’empresa Artea Mediambient serà la responsable d’executar les esmentades obres en un termini previst
d’uns tres mesos.
Aprofitant l’execució d’aquesta nova obra, també es reformaran i adaptaran els actuals banys que disposa
el recinte: hi haurà dues cabines, un urinari i un lavabo.
Joan Carles Miró, alcalde de Torres de Segre, es mostra satisfet amb l’ampliació:
“Era urgent tirar endavant aquesta ampliació del cementiri, ja que el nombre de nínxols i columbaris
lliures és limitat i cal oferir un correcte servei a la ciutadania pels pròxims anys.”

Operaris amb el plànol mirant sobre el terreny abans de l’inici de les obres

L’ampliació del cementiri es construirà als terrenys posteriors de
l’equipament municipal -zona marcada en negre-

Moment d’inici de les obres d’ampliació amb la maquinària
efectuant els primers moviments de terra
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Plànol del projecte d’ampliació del cementiri municipal

Aquest és el plànol del projecte
a escala que detalla la nova part
del cementiri: l’espai tindrà
connexió amb la part antiga,
marge esquerre de l’actual
instal·lació, tal com es pot veure
en la fotografia adjunta a la part
baixa.
El nou indret disposarà de dos
punts d’aigua als dos extrems
esquerra i també lluirà més
zones àmplies i enjardinades,
repartides entre tot l’espai
ampliat.
En els dos costats de cada bloc
de nínxols hi haurà els
columbaris.
La zona ampliada disposarà de
més capacitat per si cal anar
augmentant l’aforament del
cementiri en els pròxims anys.

Llegenda
Zona enjardinada

Punt d’aigua

Nínxols

Columbaris

L’ampliació s’inicia des d’aquesta paret

Christian Aranda Cubeles
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INSTAL·LACIÓ D’UN TENDAL A LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA
S’ha instal·lat un tendal de grans
dimensions a la zona d’esbarjo de la Llar
d’Infants Carrassumada.
En concret, es tracta d’una gran
estructura d’alumini de 14 metres de llarg
amb dos trams de 7 metres de sortida
que es completa amb una lona acrílica de
color crema que permet la seva extensió
i replegament de manera molt pràctica.
L’esmentada instal·lació aconseguirà
dotar d’una ombra molt necessària a
El tendal permet cobrir tota la zona del pati gràcies a la gran estructura instal·lada
bona part de l’espai exterior de joc dels
infants que es va fer nou recentment. Una opció molt important per a garantir les millors condicions dels més
petits, sobretot durant els mesos de més incidència solar com són els propis de l’estiu.

LES TASQUES DE REPARACIÓ DE CAMINS, A PUNT DE FINALITZAR
Al juliol han seguit les obres de millora i manteniment dels camins del
terme municipal de Torres de Segre: l’objectiu és eliminar sots i
irregularitats de la xarxa viària.
Concretament, durant aquests dies s’està executant l’arranjament de la
pista de Sunyer, el camí de Carrassumada, el camí dels Ponts de Ribes
i les urbanitzacions d’Utxesa. Setmanes enrere ja es va completar una
primera fase pel manteniment de les vies de circulació de terra i es van
iniciar les obres a les d’asfalt. L’empresa Gruas Constructora va
adjudicar-se la licitació de les tasques d’aquesta segona fase i amb la
seva maquinària i personal està duent a terme les reparacions de ferms
asfàltics que encara presenten en mal estat.
Les principals causes que deterioren l'asfalt són la circulació de vehicles
de gran tonatge i les inclemències meteorològiques extremes com les
gelades i les nevades, com la que enguany va caure a principis de gener.

Treballs de millora de l’asfalt realitzats a la pista de Sarroca (a l’alçada de l’urbanitzció d’Utxesa ‘Pescadors-Esmais’) i a la pista de Sunyer
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CONDICIONAMENT DE LA SALA DE TROBADES DEL CLUB I DEL CAMP DE BITLLES
A mitjans de mes, l’equip de la brigada municipal han estat
condicionant la sala de trobades que utilitza el Club Atlètic Bitlles de
Torres de Segre. Un espai que es va ampliar ara fa uns mesos i que
els jugadors i les jugadores locals utilitzen com a sala de reunions i
trobades, sobretot, durant els mesos més freds de l’hivern, abans
dels partits i els entrenaments. L’actuació en concret ha consistit en
la neteja i retirada de males herbes i restes d’esporga del passadís
lateral, així com enrajolar tot el terra interior de la sala i sanejar i
pintar les diferents parets i portes.
Al mateix temps que s’ha fet aquesta tasca, s’ha aprofitat també per
posar a punt el camp de joc del club de bitllaires, ubicat a la part baixa
del passeig del riu.
Després d’uns mesos d’inactivitat a causa de l’aturada competitiva
La sala de les Bitlles acabada d’enrajolar i pintar
produïda per la
Covid-19, el camp de bitlles necessitava una neteja de
les males herbes i un anivellament del terreny de joc tot
afegint i compactant-ho amb sorra fina.
Un espai que ja es troba en òptimes condicions per
iniciar els primers entrenaments del grup de bitllaires
torressencs de cara a preparar una nova lliga que es
preveu amb una sèrie de canvis adaptats a l’evolució de
l’actual pandèmia, tot esperant que aquesta es pugui
iniciar amb normalitat en un col·lectiu que ja es troba
El camp de bitlles preparat per acollir els primers entrenaments
vacunat i amb la pauta completa.

NOVA COL·LOCACIÓ DE PAPERERES EN DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI
Seguint la tasca iniciada fa uns mesos
d’incrementar les papereres dins del nucli
urbà, durant aquests dies de juliol, l’equip
de la brigada ha instal·lat nous elements de
recollida, en aquesta ocasió a les
proximitats d’establiments amb més
concurrència de gent i que no en
disposaven.
Unes papereres d’espai reduït col·locades la
majoria d’elles en voreres petites però que
fan perfectament la seva funció.
Amb aquesta actuació i després d’equipar
Les noves papereres ocupen poc espai i estan col·locades en llocs d’afluència
fa uns dies els carrers Molí, Pompeu Fabra i
Onze de Setembre, la nostra vila ofereix ara més punts per dipositar deixalles amb el propòsit de reduir el seu
llançament sobre la via pública. Un objectiu prou important que depèn de la bona voluntat de col·laboració
de la ciutadania i que esperem que vingui acompanyat d’un major civisme per aconseguir uns carrers i uns
espais més nets i acollidors.
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ADQUISICIÓ D’UN ROBOT NETEJA FONS PER A LES PISCINES MUNICIPALS
Coincidint amb l’inici d’una nova
temporada
de
bany,
l’Ajuntament ha adquirit un
robot automàtic per netejar el
fons d’ambdues de les piscines
municipals. Una tasca diària que
resultava força feixuga i
complicada ja que fins ara es feia
de forma manual, donades les
grans dimensions de la piscina.
Aquest aparell, model Ultra 250
El nou robot neteja fons en funcionament a la piscina gran
de la marca AstralPool, destaca
perquè porta incorporat un programa electrònic instal·lat en el ‘cervell’ del robot que permet traçar un mapa
de qualsevol fons i de manera sistemàtica raspallar i aspirar tota la piscina tot assegurant una neteja total de
la superfície de la mateixa (neteja el terra, parets i línia de flotació).
Amb aquesta incorporació es podrà garantir una neteja més acurada i precisa així com un estat òptim de les
dues piscines municipals.

INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE SEGURETAT A LA VILA
Els darrers dies de juliol s’ha iniciat la instal·lació d’un sistema de seguretat compost per un total de 9 càmeres
repartides en diferents espais exteriors de la via pública de Torres de Segre: Ajuntament (2), Passeig del
Segre a l’alçada de l’entrada del pont (1), antic Molí (1), Escola Carrassumada (2), illes de contenidors del
carrer Salvador Espriu (1) i del carrer Barri Nou (1), plaça del Bou (1) i al bar de les piscines municipals (1).
La col·locació d’aquests dispositius té la voluntat d’ajudar a disminuir l’incivisme i poder detectar actes
vandàlics en punts concorreguts de la vila i en zones sensibles on en els últims temps s’han detectat
conductes que podrien comportar una sanció.
Les càmeres de vídeo estan connectades a una xarxa interna mitjançant un mòdem central on es recullen les
imatges enregistrades, cosa que davant d’una possible acció delictiva permetria consultar què ha succeït
exactament en aquell punt amb l’objectiu de poder aclarir els fets.
Ara per ara la instal·lació serà en aquests indrets de Torres de Segre, tot i que depenent de l’efectivitat que
tinguin i de les necessitats que hi pugui haver en altres llocs, podrien veure modificada la seva ubicació o
ampliada la xarxa allà on també sigui necessari.

Algunes de les càmeres instal·lades al municipi per cobrir diferents indrets i espais
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NETEJA DELS CARRERS I LES ILLES DE CONTENIDORS

Operaris de la brigada netejant els carrers i les illes de contenidors

Aquests dies s’han estat netejant
diferents carrers de la vila seguint les
tasques que es venen fent des de fa uns
mesos. Una actuació sempre necessària
que consisteix en la retirada de males
herbes acumulades, la recollida de
deixalles tirades a terra i la posterior
neteja, amb un bufador, i la recollida de la
brutícia recollida amb el mateix. Aquest
cop, han estat indrets com els carrers
Onze de Setembre, Creu, Unió, Pau
Casals, Antoni Gaudí i les ‘Casetes’, entre
altres. En els propers dies, es continuarà
aquesta acció en més punts.
Per una altra banda, s’han netejat a fons
totes les illes de contenidors del poble.
Amb l’ajuda d’un polvoritzador, s’ha
aplicat producte desinfectant i sabó als
recipients i tot seguit s’ha aplicat aigua a
pressió per deixar-los nets. La màquina
elevadora ha permès retirar els
contenidors de les guies per poder treure
les deixalles enganxades i fregar-ho.
Ambdues accions pretenen mantenir els
espais nets i garantir unes condicions
higièniques adients, sobretot en els punts
de recollida d’escombraries, ara a l’estiu
amb gran volum de brossa i males olors.

REPARACIONS DIVERSES A LA VIA PÚBLICA
S’han efectuat diferents reparacions a la via
pública en zones malmeses. Una tasca
important que caldrà donar-li continuïtat en
les setmanes vinents després de la detecció
d’altres clots i diverses voreres en mal estat
dins la població.
En aquest cas, s’ha reparat aplicant quitrà en
fred, un petit forat que hi havia al carrer
Saladà, a l’alçada de la tenda de queviures
‘Pròxim’.
Per altra banda, s’ha arreglat un embornal de
desguàs al carrer Canal que s’havia enfonsat a
causa del pas de reiterat de vehicles.

Completant l’actuació per afavorir la circulació de vianants i vehicles
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ACTUACIONS DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL MES DE JULIOL
Diverses han estat les accions que s’han fet a Torres de Segre aquests darrers dies per tal de rescatar a
diferents animals en situació de risc:
✓ El 17 de juliol, una acció conjunta entre membres del grup de
rescat, l’Ajuntament i la protectora d’animals de Seròs, ha fet
possible la donació, per part del Josep Mesalles, d’una gosseta
que tenia un tumor a la panxa. D’aquesta manera, la protectora
s’encarregaria de la seva revisió mèdica i la possible extirpació
del tumor o en el cas necessari facilitar-li el descans total.
Malauradament, la gosseta ha mort el mateix dia en què havia
de ser intervinguda.
✓ El mateix dia, gràcies a la intervenció de les mateixes persones,
el Josep Maria Calzada ha cedit dos de les seves femelles a la
mateixa protectora. Les gosses estaven en un tancat del que
s’havien escapat feia uns dies. Al no disposar d’espai a casa seva
on el Josep Maria ja hi té dos gossos mascles, aquest ha optat
per millorar la qualitat de vida de tots els animals, ja que havien
d’estar tancats i separats per evitar una possible cria. Tot i això,
el Calzada es preocupa diàriament dels animals i com tots i totes
desitja que se li trobi una llar responsable per a les gossetes.
✓ El dia 28 de juliol, gràcies a l’avís d’unes
persones d’Utxesa, s’ha localitzat us gos
perdut a la recta dels Plans que anava d’un
costat a l’altre de la carretera, a perill de
produir un accident. Malgrat els
infructuosos esforços per agafar-lo, no ha
estat possible. S’ha procedit a col·locar una
gàbia capturadora amb menjar i beure. A
dia del tancament d’aquesta revista, la
gàbia continua buida i el gos desaparegut.

L’EMEETDS LLOGA UN MAGATZEM PROPER A L’AJUNTAMENT
L’Empresa Municipal d’Energia Elèctrica de Torres de Segre ha arribat a
un acord pel lloguer d’un magatzem del carrer Plaça Església amb el
propòsit de poder-lo utilitzar com a lloc d’emmagatzematge i
d’aparcament pel vehicle que l’empresa local ha d’adquirir pròximament.
En aquest espai també està previst que s’hi tanquin els cotxes dels agents
de vigilància municipal i algun dels de l’equip de la brigada municipal que
algun cop s’havia de quedar al carrer a les nits per manca d’espai.
Aquests dies, s’han estat fent tasques d’adequació de la instal·lació, tot
col·locant una nova porta d’accés petita així com netejant el seu interior,
revisant la instal·lació elèctrica i posant la senyalització de no aparcar
davant la porta d’entrada.
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ALTRES ACTUACIONS DIFERENTS REALITZADES
A més de les actuacions esmentades anteriorment, l’equip de la Brigada Municipal n’ha estat duent a terme
d’altres durant el mes d’entre les quals destaquem:
 Sanejar i reparar les parets del transformador de llum de ‘les Casetes’ per poder desenvolupar-hi i
pintar-hi el tercer mural del projecte ‘Transforma’.
 Buidar i netejar amb aigua a pressió les parets del dipòsit municipal de subministrament d’aigua
potable. Davant l’avís de la presència d’hidrocarburs a l’aigua del canal per un vessament aigües amunt
a primer de mes, a més de tancar el pas de l’aigua i connectar amb el pantà de reg de Carrassumada,
també s’ha buidat per complet el dipòsit d’aigua d’entrada a la depuradora i s’ha netejat tot el seu
interior amb una màquina d’aigua a pressió per mirar de garantir al màxim la qualitat de l’aigua.
 Segar els vorals dels diferents camins i carreteres de dins el nostre terme municipal així com els diversos
trams del camí verd del riu. Una actuació necessària per garantir la bona visibilitat dels conductors o
vianants que hi transiten. Aquesta tasca es ve fent des de fa uns dies i s’allargarà durant més mesos.
 Col·locació de nova senyalització de trànsit. S’han posat dos nous senyals d’STOP al creuament del
magatzem de l’Ajuntament a ‘Les Casetes’. També s’han instal·lat senyals de velocitat i tonatge permès
al camí dels ‘ponts de Ribes’ per evitar que passin vehicles no autoritzats pels camins municipals.

Algunes de les actuacions descrites en imatges

APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS 2022 EN LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINARIA
El dijous 29 de juliol, s’ha celebrat a la Sala de Plens dels baixos de l’Ajuntament una breu sessió plenària
extraordinària en la qual s’han tractat, entre altres punts de l’ordre del dia, l’aprovació del calendari de
festes locals per l’any 2022.
En aquest sentit, els tres grups polítics que conformen l’Ajuntament han acordat establir com a dies festius
de l’any que ve, el dilluns 9 de maig i el dilluns 5 de desembre, atenent que el dia 4 cau en diumenge.

Revista
EL PREGONER DE TORRES

37

ENTREVISTA

ACTUALITAT DEL MES DE JULIOL – Agost 2021

“Tota malaltia ja ho té això.
Has d’aprendre a afrontar el futur de la millor manera possible”
Va néixer el 9 de Maig del 1966 a Lleida, per tant té 55 anys.
Filla de Ramón Monné i Torrentó i la Carme Florensa Prim. Està
divorciada d’en Jaume Morgó i Ricart. Tot i que ja no son
parella, segueixen mantenint una bona relació.
Té dos fills, la Laia i el Marc, de 36 i 24 anys, respectivament.
És llicenciada en Filologia Anglesa, en Medicina i té un Màster
d’Acupuntura. Va ser professora anglès durant molt de temps,
fins fa dos anys, que deixà el cos d’Educació. Ara, practica
l’acupuntura a nivell particular, tant la general com cosmètica.
També participa en un voluntariat a un hospital de Barcelona,
un dia a la setmana. Les seves aficions són la lectura, escoltar
música i practicar pilates sempre que té ocasió.

“Després de tants anys, encara em costa d’assimilar-ho,
una cosa així no s’assimila mai.”
Va néixer el 18 de febrer del 1966, per tant té 55 anys. Filla de
Francisco Mesalles i la Tresa Estadella, tots dos de Torres de
Segre. Té un germà, l’Òscar i una germana, l’Anna.
Està casada amb el Francisco Monné i Bailo, amb el que té dos
fills, el Joel i l’Èric.
Estudià a l’escola ‘La Ginesta’ de Sucs i en una acadèmia de
perruqueria de Lleida. De molt joveneta ja feia d’ajudant de
perruqueria amb la Pepita Miarnau de Torres. Després va
treballar molts anys com a perruquera al poble. La seva afició
principal sempre ha estat fer cursets de perruqueria, gaudeix
dedicant-se a la casa, li agrada molt llegir i cosir, encara que ara
no pugui fer moltes de les coses que li agradaria.

Quan vas saber que tenies esclerosis múltiple, quins van ser els símptomes?
MARICEL: Em diagnosticaren d’EMRR (Esclerosi
Múltiple Remitent Recurrent) a finals del 2009. Els
meus símptomes al diagnòstic, eren els típics
d’aquesta forma d’EM. A nivell motriu tenia molta
fatiga, més en el sentit de debilitat muscular que en el
sentit de cansament. Però el meu primer brot va ser
una paràlisi de tot el costat esquerra del meu cos, que
em durà un mes. A això, s’hi afegia inestabilitat a la
marxa o espasticitat, cosa que, més d’un cop, m’ha fet
perdre l’equilibri i caure. També eren freqüents els
dolors a les extremitats i els espasmes musculars.

BEATRIU: L’any 2003, coincidint que era Festa Major
del poble, la meitat del cos se’m va paralitzar. Feia dies
que em queien les coses de les mans i anava de
metges. M’havien fet diferents probes, al tub carpià i
a l’esquema, per exemple.
L’Enrique, el metge que teníem llavors al nostre poble,
li va recomanar al meu marit que anéssim a fer-me una
visita a la Clínica Universitària de Pamplona de la que
tenia bones molt bones referències.
Allí, hi vaig estar una setmana i em van fer tot tipus de
probes. Fou quan em descobriren l’esclerosi múltiple.
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MARICEL: A nivell visual, tenia visió borrosa, que
sovint passava a ser una imatge esborrada, com si
tingués un vel en el centre de la mirada – se’n diu
escotoma central – i, de vegades tenia visió doble o
diplopia. Aquests símptomes encara hi són (els tinc de
manera crònica), de manera irregular. Sempre
empitjoren amb la calor, l’estrès, el cansament o amb
la manca d’hores de son.

BEATRIU: En un principi, a la Clínica, van pensar que
podia ser una cosa més greu, però llavors després de
les exploracions van poder veure i saber el que tenia i,
a partir d’aquí, ja hem van posar amb el tractament
corresponent a Lleida.

Com va canviar la teva vida personal, professional i familiar?
MARICEL: La malaltia et canvia la vida, i tant!. En el
meu cas, els canvis no van ser sobtats, excepte quan
vaig tenir els brots inicials que, amb la medicació, es
van anar controlant. Han estat canvis progressius, que
s’han anat fent, poc a poc, més evidents amb el
temps. Dins d’aquesta progressió, alguns símptomes
desapareixien temporalment, per tornar a presentarse en forma de petits brots més endavant. És una
malaltia capritxosa, en què pots tenir temporades
més bones i altres més dolentes. O, fins i tot, en un
mateix dia, pot haver-hi molta variabilitat.
A nivell personal, he hagut d’aprendre a gestionar el
temps i economitzar l’energia. T’has d’organitzar bé el
dia a dia, i posar prioritats, perquè no pots anar al
mateix ritme que la resta de gent. Has d’aprendre a
escoltar el teu cos, i saber parar quan encara no estàs
cansada del tot. Així pots aconseguir una mena
d’equilibri o ‘entesa’ amb la malaltia.
A nivell familiar, està clar que molts cops necessites
que els altres et donin un cop de mà a l’hora de fer les
coses rutinàries. En aquest sentit, cal fer una mica de
treball en equip.
A nivell professional, m’he adaptat. He canviat una
feina en la que em sentia molt realitzada, per una
activitat molt diferent però igualment apassionant.
Tota malaltia ja ho té això. Has d’aprendre a afrontar
el futur de la millor manera possible, i fer els canvis
adaptatius necessaris i l’EM n’és un exemple.

BEATRIU: La vida em va canviar totalment. En un
principi vàrem estar vivint amb els meus pares, que
ens van ajudar.
Els nostres fills eren molt jovenets i el psicòleg de
l’Escola ens va ajudar a fer-los entendre què li
passava a la seva mare.
Vaig estar buscant algú per a la perruqueria. Més
tard, la Marta Salas se’n va fer càrrec. Vaig estar una
temporadeta al seu costat fins que ja es va plantar
sola. Encara ara trobo a faltar a les clientes.
Després de tants anys, em costa d’assimilar-ho, una
cosa així no s’assimila mai.

La Beatriu a la seva perruqueria abans de la detecció de la malaltia

Ets usuària de la Fundació Martí i Pol, en què t’ajuda?
MARICEL: No. Soc sòcia de la Fundació Miquel Martí i
Pol però no en soc usuària.

BEATRIU: Quan vaig començar a rebre ajuda, ho vaig
fer de la Creu Roja. Allí, ens feien fer exercicis i
treballar la memòria. Quan es va crear el Centre de
Neurorehabilitació Integral Martí i Pol, gestionat
per la Fundació Esclerosi Múltiple de Lleida, els
diferents grups que ja estàvem treballant, vam
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Any 2016. La Maricel a la consulta d’acupuntura, Centre Traumare

BEATRIU: continuar fent-ho allí. Primer, les
instal·lacions eren als baixos de l’Hospital Arnau de
Vilanova, en aquests moments es troben a la part
superior del Centre d’Atenció Primària del carrer
Onze de setembre.
Allí, fem manualitats, costura, ordinadors, lectura,
diferents esports, anem a la piscina de la Caparella,
evidentment, tot adaptat a les nostres
circumstàncies.
Per sort, tenim un equip mèdic que no et deixen de
banda i supervisa la nostra evolució. La interrelació
entre les diferents usuàries em beneficia tan
físicament com emocionalment. És molt important
poder parlar amb persones que també pateixen la
teva malaltia i et comprenen. Mira, aquest any, com
que no ens hem pogut trobar personalment, ens
hem trobat en falta!

Sempre has treballat de forma activa per la Campanya del Mulla’t, quina és la teva aportació i com ajuda
aquesta acció a l’Esclerosi?
MARICEL: Participo en la campanya del Mulla’t,
ajudant a la Beatriu el dia que es fa a la piscina de
Torres de Segre. Jo col·laboro una mica només,
perquè és ella qui porta tota la feina pre i post
campanya. Ho faig perquè m’agrada ajudar-la
aquest dia i crec que és una manera d’agrair tot el
que tant ella com la Fundació fa per a tots els que
estem afectats per l’EM. Ja fa anys que hi participo,
des de del 2010 o així. La campanya del Mulla’t és
una manera de fer més visible la nostra malaltia i de
donar la possibilitat a la població de participar en
aquesta causa, adquirint material de la campanya.

BEATRIU: Jo estic al Mulla’t, perquè aquesta iniciativa
repercuteix de forma positiva en la malaltia.
Pensa que tots els beneficis de la campanya van, de
manera íntegra, a la recerca en favor de l’Esclerosi
Múltiple.
Quan s’atansa la data de celebració del Mulla’t, em
poso en contacte amb la Fundació i, des d’allí, m’envien
un paquet amb tots els productes que s’hauran de
posar a la venda a la piscina.
Una altra acció amb la que he col·laborat algun cop, és
la de vendre pomes en la campanya que s’anomena
‘Una poma per la vida’.

Aquest any, l’acció central de la Campanya a les terres lleidatanes s’ha dut a terme a Torres de Segre.
Quin és el treball i la resposta del nostre poble?
MARICEL: La resposta de Torres de Segre al Mulla’t
sempre ha estat molt bona, exemplar, diria jo.
Des de l’Ajuntament, participant en l’organització
d’aquesta celebració, fins a la gent, que sempre ha
estat allí responent a la nostra crida, de manera
espectacular. I és per això que n’estem sincerament
molt agraïdes.
Aquest any, el fet que el nostre poble hagi estat la
Seu central de la campanya a LLeida, ha representat
un afegit prou important.

BEATRIU: Sí, estic molt contenta que l’acte central de
les comarques de Lleida s’hagi fet enguany a Torres de
Segre.
Un dels motius és que en totes les campanyes del
Mulla’t hem comptat amb la inigualable col·laboració
de l’actual regidor d’Esports de l’Ajuntament de Torres,
el Joan Companys. El Jordi Miró, també del poble, i
responsable de Centre d’ortopèdia Dissalud, també
s’implica cada any.
L’edició passada, no vam poder celebrar la jornada del
Mulla’t com sempre, degut a la Covid-19. No obstant,
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MARICEL: Entre altres coses, ha permès veure que
hi ha moltes persones darrera la campanya, que hi
ha molts professionals treballant a la Fundació
(psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, etc.), ajudant
als afectats en la seva rehabilitació després d’un brot
o a millorar els seus símptomes.
Diria que ha estat, com cada any, un gran dia del
Mulla’t, gràcies a la col·laboració de molta gent.

Any 1968, Festa Major Santa Bàrbara.
La Maricel ens explica que estava enfadada
perquè no li va tocar una nina a la ‘tómbola’

Mª Cèlia Monné i Florensa

BEATRIU: malgrat haver les piscines tancades, el Joan
Companys va fer possible que el Mulla’t es fes de forma
virtual i el resultat també va ser molt bo.
Aquest any, la gent ha vingut amb ganes i s’ha venut
bastant, sobretot les tovalloles. Han acudit també,
diferents companyes d’altres pobles i representants de
la Fundació. Ara per ara, a la Fundació només hi som la
Maricel Monné i jo del poble. Abans, també hi havia
l’Assumpció Duaigües i l’Elisa Almacellas.

Any 1973. La Bea amb 7 anys, el ‘dia de la Palma’

Beatriu Mesalles i Estadella

Des d’aquest apartat de l’Entrevista hem volgut aprofitar la celebració de l’acte central del Mulla’t al nostre
poble, per tal de saber més coses sobre la tasca de la Fundació Esclerosi Múltiple de Lleida però, sobretot,
saber l’experiència de dues de les persones afectades del nostre municipi. Com es troben, que senten i, en
definitiva, com viuen la Beatriu i la Maricel.

S

egurament estareu d’acord amb mi, en que una de les coses més valuoses de la vida, és la salut. Després
de llegir aquestes entrevistes hauríem de ser capaços de ficar-nos a la pell de la Bea i de la Maricel, o
en la de qualsevol persona que ha de conviure amb alguna malaltia. Cal empatitzar amb les dificultats
dels altres per donar un importància relativa als petits entrebancs que ens anem trobant i donar la rellevància
que cal als problemes més greus per a poder valorar-los correctament, enfrontar-los de la millor manera i
amb totes les armes disponibles.
Gràcies a les dues, per la vostra lliçó i per la vostra valentia.
Pepita Ruestes i Piñol
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre
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espai d’història local
ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -4a PARTCARRER SALADÀ -primera part -

E

l Sabies que... d’aquesta edició de la revista El Pregoner de
Torres, continua amb la recerca històrica del nostre municipi,
una informació molt preuada i de gran valor que, novament,
volem compartir amb vostès.
Aquesta, ja és la quarta de les diferents entregues dedicades a les
antigues botigues i negocis del nostre poble. Aquest cop, ens
enfilem carrer amunt, tot deixant enrere l’interessant recull del
carrer Barri Nou per arribar al següent, el carrer Saladà que esdevé el protagonista del nostre relat d’avui.
El carrer Saladà era anomenat, antigament, junt amb el carrer Davant, com a ‘carrer Barri Nou’ i, aquest en
concret, va ser el primer carrer del poble que va estar formigonat. Aquesta característica va fer que aquest
fos el carrer principal de la vila i que gaudís de més moviment comercial que altres.
Sembla que el nom originari del carrer sigui ‘Saladar’, encara que ara s’escrigui diferent, que és com apareix
en capbreus i altres documents antics. Aquesta nomenclatura probablement tingui l’origen de la ‘partida
del Saladas’, que correspon al primer tram del camí de les Vinyes de Baix, segurament pel caràcter salobrenc
de la terra. No obstant, el nom també podria provenir de les ‘salades’, un tipus de planta de la zona.
A l’hora de fer la recerca històrica d’aquesta activitat, l’equip de redacció del Pregoner, ens hem sorprès de
la gran quantitat de botigues, entrades i magatzems on s’hi comprava i venia alguna cosa o s’oferia algun
servei. Gairebé a cada casa es feia una cosa o altra. És cert, que aquests negocis no han funcionat de forma
simultània, però la llavor comercial sempre hi ha estat molt present.
És per això doncs, davant el gran volum d’establiments recollits, que hem decidit fer dues entregues de
l’esmentat carrer Saladà. Aquí, us presentem la primera d’elles, que va des del principi del carrer fins al
punt on trenca al Carrer la Palla. Novament, esperem que us agradi!
-

-

‘CAL TEIJO’: LA FUSTERIA I LA CENTRALETA (carrer Saladà, 1)
L’Antonio Escarp i Dolcet va fer de fuster durant molts anys als baixos de la primera casa del Carrer Saladà.
L’entrada a la fusteria era pel Carrer la Creu, segons entraves et trobaves el seu taller amb la maquinària
pertinent: el banc de fusta, la serra i les eines. Cap al fons del taller hi havia un rebedor gran que conduïa a
la part de dalt de l’habitatge on es trobava la centraleta de telèfons de la seva filla la Josepa (Pepita) Escarp
i Jové, el menjador i la cuina i també el corral. La Pepita es va casar amb el Blai Florensa i Prim i varen tenir
dos fills, l’Antonio i el Xavier.
El Xavier Florensa ens explica que ell era molt jovenet quan l’Antonio Escarp va plegar de fuster, però se’n
recorda d’haver jugat amb els guarniments que el seu padrí utilitzava per als acabats dels taüts que feia.
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En referència a la centraleta, aquesta, no anava amb electricitat, sinó que la
seva energia provenia d’unes bateries gegants. Tenia un quadre negre amb
números on s’hi connectaven les ‘clavilles’ i es donava a una maneta per a
poder parlar. A més de la centraleta, també hi havia un ‘cuarto’ perquè la gent
pogués parlar per telèfon i protegir així la seva intimitat. Com que el telèfon era
una cosa vital en aquells anys, la Pepita estava pendent de la centraleta les 24
hores del dia.
Xavier Florensa: “Me’n recordo que moltes vegades amb els meus amics i el
meu germà, anàvem a jugar a la centraleta. Uns donaven línia i altres ens
ficàvem al quartet a parlar. Quan la mare ens enxampava... ens tocava córrer”.
Pepita Cardó (veïna): “A La meva mare, que tenia la seva germana a
Barcelona, la Pepita Escarp li donava hora per poder parlar amb ella, deia per
exemple: “A les vuit, vine Antonieta que parlaràs amb ta germana”.

Pepita Escarp i Jové

La centraleta va traslladar-se al carrer Vall l’any 1968. Abans, però, la Telefònica va oferir a la Pepita Escarp
l’oportunitat de ficar la nova centraleta semi automàtica a casa seva, però ella va refusar l’oferiment.
Als anys 1950, a la cantonada de ‘Cal Teijo’, als ‘quatre cantons’ i, de vegades, a l’entrada del cine Virginia,
la Carme Pallarés, que era una dona molt grossa a la que li deien ‘la Saya’, els dies de festa posava una
cadira al carrer, una taula rodona i en unes cistelles venia productes per a la canalla. En unes petites
mesures, despatxava cacaus o patates. De fet ‘la Saya’ havia tingut abans una botiga al carrer Major.
CA LA PUBILLA L’AURONA (carrer Saladà, 3)
Durant els anys 1950, hi havia un petit magatzem a casa de ‘Ca la Pubilla l’Aurona’, padrina de la Pilar
Miarnau, on un senyor al qui li deien el ‘biciclista’, arreglava tot tipus de bicicletes. Més tard, els veïns, la
Ramona i el Serafí van llogar el local per guardar-hi tant les caixes del peix com les de fruita. Posteriorment,
el Ramiro Drudes i la Maria Teresa Dalmau, el van comprar i van ampliar l’edifici on, actualment, hi ha la
Floristeria Myriam.
CAL SERAFÍ -DEL PONO- I LA RAMONA -DEL SERAFÍ- (carrer Saladà, 5)
El Serafí Ruestes i Ibars i la Ramona Anglada i Espadaler, van regentar
una taverna. El negoci era anterior als anys 40 i li deien ‘el túnel’,
perquè era molt llarg. Cap al fons, mig d’amagat, s’hi jugava al monte,
joc que propiciava que vinguessin també jugadors de fora vila.
La taverna, va conviure amb la venda de carn de porc. Compraven els
porcs a gent del poble que en criava, la cunyada del Serafí, la Milagros
Miarnau i Vidal, i la Ramona feien el mondongo i, després, en venien
les llonganisses, les botifarres... etc.
L’any 1953 hi va haver una fallida en el procés de l’anàlisi de la carn
d’un porc i això va causar un important brot de triquinosis al poble*.
La Ramona era una gran cuinera, una dona molt afable, treballadora,
bona negociant i que s’encarregava de fer el menjar de la taverna,
vendre el porc i, més tard, va fer de peixatera.
*(veure ‘Sabies que...’ Revista El Pregoner de Torres, número 62).

El Serafí Ruestes i la Ramona Anglada
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Hi ha molts veïns i veïnes que recorden que als anys 50, la
Ramona voltava pel poble a primeres hores del matí
anunciant i venent sardina fresca amb un carretó i un remolc
al darrere. Més tard, va llogar a la Dolores del Danses
perquè fes aquesta venda amb una cistella penjada del braç.

El Serafí i la Ramona gaudint d’una estona de lleure

Ramon Ruestes i Anglada: “Jo era ben jovenet que, a punta
de dia, anava en bicicleta fins a l’empalme i, allí, recollia la
caixa de peix que ens deixava un camió que anava cap a
Mequinensa. Lligava la caixa a la bici i cap a Torres, no era
fàcil, moltes vegades va estar a punt de caure’m la caixa.
Pensa que el camí, en aquell temps, era un camí de carros”.

El Serafí, també feia de comprador de fruita. Moltes vegades, la família es posava a l’entrada del magatzem
del ‘Joanet de Coret’ a embalar la fruita. Llavors, el seu fill, el Serafí (Serafinet), la portava a Lleida amb un
camionet al que li deien ‘El Pegaso’. El Ramon, el seu germà petit, es posava molt content quan el Serafinet
el deixava conduir. Malauradament, el Serafí Ruestes i Anglada va morir en un accident de camió l’any 1969,
als 32 anys, fet que va trasbalsar a la família i al poble en general.
La Ramona Anglada, deixà el taulell, aproximadament, a mitjans dels anys 1980, i el va agafar la seva filla
Pilar però, al cap de poc temps, la peixateria va tancar definitivament.

CAL GOMÀ (carrer Saladà, 9)
Aproximadament, a mitjans dels anys 1950, el Joan Gomà va tombar la casa antiga i va construir un
magatzem de fruita amb cambres frigorífiques i un habitatge a la part superior, on hi van viure diferents
membres de la família. L’extensió del negoci
arribava a la part del darrere que dona al carrer
Vinyes de dalt.
L’activitat familiar fou la compra, venda i
embalatge de fruita. Diferents membres masculins
de la família Mangues, família que havia estat de
masovera al Mas del Notari, van ocupar diferents
càrrecs al magatzem del Gomà. El Ramon Mangues
i Aixe feia d’encarregat i portava un camionet Avia
amb el que feia diferents viatges de fruita i, el seu
Any 1967. Treballadors de Cal Gomà: el Ramonet (nebot del Gomà), l’Agustí, el
Rodri, el Ramon Mangues, el Josep Vidal i el ‘Josechu’. La resta són de fora vila.
germà Francisco, treballava a les oficines. Entre
altres persones, també hi treballaren durant molt
de temps, el José Pérez i Gallego ‘Josechu’ i el
Josep Vidal i Miró. Durant anys, hi treballaren
moltes dones del poble embalant fruita.
Ja eren els anys 70 quan es va acabar l’empresa
fructícola. Uns deu anys més tard, el Ramonet nebot del Gomà-, hi va establir una empresa de
manipulació i creació d’articles de polièster, on hi
va treballar un fill de la família Ujaque que vivia a
‘Les Casetes’. Aquesta empresa no va durar massa
Anys 60. Treballadores de Cal Gomà embalant fruita: la Tresa, la Dolores,
anys i va traslladar-se al país Basc.
la Magdalena, la Montserrat i l’Antonieta. Ell era de fora vila.
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CAL FERRER (carrer Saladà, 11)
La Ferreria Jové es remunta a molts anys
endarrere i ha continuat la saga fins avui dia. El
Josep Jové, repadrí del Jesús -l’actual ferrer-, a
finals del segle XIX ja exercia aquest ofici. El seu
fill, el Jaume Jové i Ribalta, també ho va ser i,
posteriorment, el Jaume Jové i Vidal.
L’Elies Jové i Mesalles, germà de la Montserrat, el
Lluís, el Jesús i el Jaume -tots fills del Jaume Jové
Vidal i la Magdalena Mesalles i Cebrià-, ens
explica que l’enclusa que hi ha al taller, pesa 184
quilos i marca l’any 1907. Aquest, és l’any en què
Jaume Jové i Ribalta
Jaume Jové i Vidal
el seu repadrí va anar amb el seu padrí a comprarla a la Barceloneta i la van portar cap a Torres de Segre. Durant la Guerra Civil, quan la família van marxar
per refugiar-se, aquesta enclusa va desaparèixer, se la van emportar els republicans a la ‘torre del Plana’.
Després, els ‘Jovés’ van poder recuperar-la.
A la postguerra, mentre el seu padrí feia de ferrer, la seva padrina Magdalena, tenia una botigueta al fons
de la ferreria que al principi hi venia una mica de comestibles com llegums, sopa o arròs i, més tard, hi va
vendre articles per a la canalla com xiclets ‘Bazoca’, sorpreses del Panxito, cromos, boletes...
L’Elies va estar a la ferreria amb el seu pare des dels 14
anys fins que es casà i marxà a fora vila.
En aquells anys, l’època de ferrar el bestiar ja havia anat de
baixa i es dedicaven més a la forja i a la fusteria metàl·lica:
baranes, portes, fabricar material agrícola...

A la paret de la façana, a dia d’avui, encara s’hi poden veure les
anelles on lligaven els animals per ferrar-los. També un cartell
metàl·lic antic de la marca SEP que representaven

Elies Jové: “El meu pare, de ferrar animals, en aquell
temps ja no ho feia, tret de casos especials com la somera
que tenia el Manel, el nostre veí o l’animal de l’oncle de
‘Cal Xet’.
Me’n recordo d’haver reparat amb el meu pare moltes
màquines del camp, com per exemple, el motocultor del
Serafí del Pono”.

L’Elies ens comenta que també
eren representants de la
coneguda marca d’aleshores SEP
d’atomitzadores, un detall que
encara s’observa a la façana.
A començaments dels anys 1970, el Jaume Jové va
comprar la casa del davant, on hi havia hagut la taverna
de ‘La Casba’ i, allí, va fer la nova i actual ferreria que es
troba en ple funcionament i que segueix exercint l’ofici
familiar, generacions després del seu inici.

La nova ferreria avui, regentada pel Jesús Jové
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CAL HORTOLÀ / CAL XUT / CAL QUELO (carrer Saladà, 13)
La Dolores Bessó encaixava ous. Durant bona part dels
anys 1960, per mediació del Prim (‘Cal Xana’) de
Sudanell, la Dolores Bessó i Vidal, comprava ous a la
gent del poble. Com que en moltes cases hi havia
gallines, la gent venien els ous sobrers a la ‘Dolores’.
Aquesta, els passava per una màquina classificadora que
els seleccionava segons la seva mida. La màquina, també
tenia una llum que permetia veure els ous a contrallum i
saber si estaven en bones condicions o estaven passats.
Per tal de tenir clar el preu que havia de pagar, segons la
quantitat d’ous i el seu calibre, la Dolores consultava un
La Dolores Bessó i Vidal
llibret on determinava els rals que havia de pagar al
venedor o venedora d’ous. Després, els ous es ficaven en cartrons, segons mida, i cada dos o tres dies un
camionet del ‘Xana’, venia a recollir-los.
-

-

CAL JUANET DE CORET (carrer Saladà, 2)
El Joan (Juanet) Filella i Boqué va fer, durant molts anys, de
‘recader’ per a la gent de Torres de Segre. Un cop el Vianya va
jubilar-se de fer la línia amb l’autocar que anava de Torres a
Lleida, el ‘Juanet’ va oferir el servei de recollir i portar paquets
amb la seva furgoneta.
Fins i tot, en alguna botiga com a ‘Ca la Conxa’ de ‘Les Casetes’,
li portava el gènere i la verdura del mercat.
Al mateix temps, també tenia i venia al seu magatzem productes
agraris com ara líquids de sulfatar o adob, entre altres. De fet,
era representant de la casa alemanya Bayer a Torres.
Finalment, va jubilar-se de totes dues activitats, cap a mitjans
dels anys 1980.

En Joan Filella i la seva dona, la Francesca Castell
amb la furgoneta ‘Ebro’ amb la que feia el repartiment

Conxita Lozano (la seva jove): “El meu sogre, sempre deia que
quan algú li encomanava que portés alguna cosa, ell deia: - “ Ja
està dit” i quan li pagaven l’encàrrec, deia: -“Ja està fet”.

FUSTERIA DEL MODESTO ESCOLÀ I GUÀRDIA (carrer Saladà, 4)
*Aquest establiment ja ha estat detallat en profunditat en el
Sabies Que... de la Revista de ‘El Pregoner de Torres’, edició
número 64, en concret a la pàgina 41 de la mateixa, dins l’extens
reportatge que vam dedicar als mestres fusters i ebenistes de
Torres de Segre.
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CASA DEL MANEL BEÀ (carrer Saladà, 8)
Aquesta mateixa casa, amb el temps, ha acollit diferents negocis de
característiques ben diferents. Tot i que alguns d’aquests establiments no
són tan antics com la majoria del reportatge, el fet que ja no estiguin
oberts, ens els fa incloure també en aquesta recerca.
CAIXA TARRAGONA

Montserrat Pons i Prim

Era a començaments dels anys 1980 quan la Caixa de Tarragona va obrir
una sucursal a Torres de Segre. Durant uns quinze anys, hi va treballar el
Montserrat Pons i Prim. El seu fill, el Joan Pons i Miarnau també hi
treballà uns tres anys. Aproximadament, a finals dels anys 1990, la seu
bancària va tancar.
El Montserrat va estar treballant uns anys en una altra oficina fora del
poble, i el Joan encara treballa a la sucursal bancària que va absorbir a la
Caixa de Tarragona.

TALLER PI
El José Manuel Monné i Soler, va tenir
un taller, des de desembre de 2013 fins
a les acaballes del 2015. Era un taller
petit, de proximitat i especialitzat en la
reparació i posada a punt de motos,
quads, bicicletes i petita maquinària
agrària, entre altres. Quan convenia,
assessorava i venia bicicletes i eines de
treball per les tasques del camp.

Durant dos anys, el Taller Pi va reparar bicicletes però també tot tipus d’eines

José Manuel Monné: “Durant els anys en què va funcionar el taller vaig participar com a voluntari i
col·laborador en la 13a i 14a Pedalada popular d’Utxesa. Recordo que durant les setmanes anteriors el
taller s’omplia de bicicletes de grans i petits que s’havien de posar a punt per a la pedalada”.
ACADÈMIA D’ANGLÈS ‘KANGAROO POINT’
La Laura Pagà i Ruestes va obrir l’Acadèmia d’anglès
‘Kangaroo Point’ l’any 2016. Durant quatre cursos escolars va
donar classes d’anglès, preparacions d’exàmens, repassos i,
fins i tot, algun curs de formació professional. Una trentena
d’alumnes de totes les edats van passar per l’acadèmia. La
Laura destaca la bona relació que ha tingut amb tots i totes.
Durant tres anys, Kangaroo Point es convertí també per
Halloween en un túnel del terror molt visitat. L’acadèmia
plegà l’any 2020 a causa de la crisi generada per la Covid-19.
Laura Pagà: “A mi em feien molta gràcia algunes traduccions
que feien els i les alumnes, per exemple una alumna meva em
va preguntar com es deia “cap” en anglès, jo li vaig dir “head”.
L’alumna per dir que no li agradava cap fotografia... va dir: “I don’t like head!”.

La teacher Laura amb dues alumnes a l’acadèmia
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TABERNA ‘LA CASBA’ (carrer Saladà, 10)

La Dolors Escolà i l’Antonio Panadés

L’Eugenia de ‘Ca l’Arturo’ va llogar la casa del carrer Saladà, cap a
finals dels anys 1950, al jove matrimoni compost per l’Antoni (Tonet)
Panadés i la Dolors (Lola) Escolà. Allí, la parella hi va establir el seu
habitatge i hi van obrir una taverna anomenada ‘La Casba’. Aquesta
taverna fou molt freqüentada, tant pels joves com per la gent gran, i
s’hi feia venda de bodega, s’hi bevia, s’hi cantava i s’hi jugava.
La Lola, era la que portava l’establiment, ja que el Tonet era pagès i
tenia un ramat de corders. Aquest últim, ajudava sobretot durant les
nits, els caps de setmana i els dies de festa. La Lola i el Tonet tingueren
tres fills: el Josep, la Josepa (Pepita) i l’Antònia. La Pepita Panadés i
Escolà, ens explica que encara que era molt petita, se’n recorda que
en aquell temps es servia molt sifó i gasosa. Durant els caps de
setmana hi anava molta joventut a fer els vermuts al migdia, que
llavors estava molt de moda.
La Casba va restar oberta fins a l’any 1962, aproximadament.

Segons un escrit del Francesc Escolà i Filella en el llibre que va escriure sobre l’arbre genealògic dels
Escolà... diu que: “La Lola n’era l’ànima, ja que, a més de ser molt maca, era simpàtica i divertida. Allí,
anàvem els més joves quan sortien del ball a deixar a la taula del joc les dues pessetes que ens quedaven.”
Pepita Panadés: “Els dies de més feina, les padrines, la de ‘Cal Papi’ i la de ‘Cal Xet’, anaven a ajudar, i
també ho feien els tiets, l’Ismael i el Joan de ‘Cal Papi’”.

CAL PALOS (carrer Saladà, 12)
La casa del carrer Saladà número 12, amb els anys, també ha acollit dos negocis diferents que detallem:
LA PERRUQUERIA DE LA JOSEFINA
La Perruqueria de la Josefina Filella i
Agustí, ‘la mudeta’ com tothom
l’anomenava perquè era sorda muda, es
va construir a la part del darrere de la
casa pairal de la família Josep Filella i
Aldavert i Genoveva Agustí i Barado,
que vivien al número 48 del carrer
Palla. En un principi, a la part de la casa
que donava al carrer Saladà hi havia un corral pel carro, la somera i
una mica d’aviram. A la part del davant, quan el Josep i el Francisco
eren joves, el seu pare, el Josep Filella, hi va muntar un taller on
arreglava motos i bicicletes, els seus fills ja l’ajudaven.

Pare, mare, la Josefina i el Josep

Fou cap a finals dels anys 1950, la Josefina va obrir la perruqueria
al carrer Saladà. Ella, sempre va ser la titular, tot i que, al
començament, el seu germà Francisco (Paco del Palos) l’ajudava a
rentar caps.
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La Josefina va tenir molta clientela, era una dona molt positiva i simpàtica, es feia entendre molt bé amb
sons i gestos, malgrat les seves discapacitats auditives i de veu, que foren conseqüència d’un brot de
meningitis que va patir quan tenia quatre anys.
La perruqueria es va tancar, aproximadament, el 1975 quan la Josefina es casà i se n’anà a viure a Fraga.
EL TALLER DELS GERMANS PALOS
A principis dels anys 80, el Josep i el Paco Filella i Agustí,
hi van obrir un taller on arreglaven tot tipus
d’electrodomèstics.
Francisco Filella: “Sí, sí, arreglàvem televisors, ràdios,
ràdio-cassets... etc. Els dos germans anàvem amb el siscents que teníem a buscar els electrodomèstics grans i els
portaven a reparar al taller, on teníem les eines. Moltes
vegades també fèiem reparacions a domicili”.
El Paco havia fet un curs de ‘mecànic muntador’ a la mili i
el Josep tenia el títol d’electrònica que havia estudiat per
Anys 70. L’Enric, l’Emilio, la Juani i el Paco Filella amb el seu sis-cents
correspondència. Al cap d’un temps, el Josep es va quedar
sol al taller perquè el Paco se’n va anar a treballar pel seu compte. El taller va tancar-se arran de la defunció
del Josep l’any 1995. A hores d’ara, l’espai l’ocupa el taller d’agulles de caragols, del Paco, que fa unes
agulles artesanals de caragols, elegants i reforçades.

C

om bé podeu imaginar, aquesta recerca històrica
comporta moltes hores de feina i dedicació, tot
visitant i parlant amb les persones que ens poden
donar informació, contrastant experiències, cercant imatges
i documents gràfics, que moltes vegades no es troben... però,
com que la memòria no és una ciència perfecta ni objectiva,
tal vegada és probable que pugui escapar-se algun detall
interessant, o es puguin recrear els records de maneres
particulars. De tota manera, la intenció de l’equip redactor
en aquests reportatges del ‘Sabies que...’ no és cap altra que
la de fer reviure el passat més proper del nostre poble,
conèixer i donar a conèixer més coses de la nostra gent.

Quatre veïnes del carrer, fa més de 25 anys, miraven com els més
joves feien l’altar per Corpus. La Francisca de Coret, la Ramona del
Serafí, la Ramona del Sayo i la Maria de l’Ambert

Informació i fotografies: Ismael Panadés; Josep Marsellés; Pilar Miarnau; Ramon Ruestes i Anglada; Manel Vidal; Nuri Escolà; Pepita Panadés;
Elies Jové; Pepita Cardó; Francisco Filella Agustí; Laura Pagà; Conxita Lozano; José Manuel Monné i Soler; Xavier Florensa i Escarp; Xavier Tost;
Josep Vidal; Joan Ramon Mangues.

La pròxima edició del ‘Sabies que...’ estarà dedicada a la resta del carrer Saladà, però també ja s’està
fent recerca sobre el carrer Major. Demanem la col·laboració del veïnat. Si teniu fotos o informació
de botigues antigues de Torres de Segre, contacteu amb la regidora de Cultura (623 048 096).

FE D’ERRATA
En l’edició passada del ‘Sabies Que...’, dedicat al carrer Barri nou, hi va haver una informació equivocada. Quan parlàvem de la
Concepció Filella (Cal Sucarró), vàrem donar el nom de Miquel Drudes. El nom correcte era: Paco Drudes, el gran de ‘Cal Fletxa’.
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Juliol, segon mes de l'estiu a l'Hemisferi Nord. El principi de mes coincideix amb
l'anomenat Afeli, que és quan la Terra està més allunyada del Sol. El moment de més
proximitat s'anomena Periheli i és al desembre. Curiós, no?... Té una explicació: la
Terra a part de girar cada 24 hores i donar la volta al Sol cada 365 dies, també
s'inclina sobre el seu eix. La inclinació permet aquesta calor típica del juliol i que a
l'Hemisferi Sud els vingui l'hivern.
A part d'aquest apunt d'astronomia, dir que la nostra comarca hi plou poc a l'estiu.
Enguany ha estat sensiblement seca. Veníem d'un hivern amb neu i d'una primavera
plujosa, però al final la sequera s'ha imposat. Les ‘cadolles del Ximo’ (al terme de
Sarroca), són la prova natural més fiable. Enguany estan totalment seques, amb
l'inconvenient que això comporta a la fauna estepària.
Al camp segueix el treball sense pausa: els cereals ja s'han segat i la palla empacada.
Ara és el temps de la fruita. El nostre poble ha estat bastant afortunat en les gelades
del març, sobretot a les zones més altes del reg de Carrassumada. Tothom que ve
de fora en parla. Ha fet molt de mal a molts llocs, fins i tot a les fondalades del poble.
Caldrà treballar bé i com sempre esperar que ens paguin bé el nostre esforç.
La Covid sembla que ha tornat a cercar protagonisme, sobretot en els més joves.
Enguany, però, tenim les piscines plenes i la vida social ha tornat al carrer. Tant de
bo la mala experiència viscuda l'any passat servís per no recaure-hi.
Cada estiu té la seva història, el d'enguany pinta bé en molts aspectes. Després
vindrà l'agost i les tempestes. A poc a poc sense adonar-nos-en passarà l'estiu i la
Terra seguirà girant i inclinant-se, creant nous cicles de llum.
Després d'un estiu 2020 de ciència-ficció en segueix un altre de "normalitzat", ja la
majoria vacunats i amb menys por que l'anterior. Tot anirà bé, el pitjor ja ha passat.
Molta gent ho diuen somrient amb la mascareta al colze, en tant reapareixen nous
casos, això sí, menys greus que l'any passat.
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Quim Estadella

Ajuntament Torres de Segre
-Les cadolles-
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