
 

 

 

 
 

 

   

  

     

     

    

   
   

 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

butlletí d’informació municipal deTorres de Segre 
 

70 nú
m.

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0L_12YzRAhVBXhoKHV_OAccQjRwIBw&url=http://amo-a-shane-gray.blogspot.com/2012/02/brillos-png.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFmjrjt3NOEGFK6Fl9KpJBuqaQuGQ&ust=1482664516041458
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0L_12YzRAhVBXhoKHV_OAccQjRwIBw&url=http://amo-a-shane-gray.blogspot.com/2012/02/brillos-png.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFmjrjt3NOEGFK6Fl9KpJBuqaQuGQ&ust=1482664516041458
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0L_12YzRAhVBXhoKHV_OAccQjRwIBw&url=http://amo-a-shane-gray.blogspot.com/2012/02/brillos-png.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFmjrjt3NOEGFK6Fl9KpJBuqaQuGQ&ust=1482664516041458
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0L_12YzRAhVBXhoKHV_OAccQjRwIBw&url=http://amo-a-shane-gray.blogspot.com/2012/02/brillos-png.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFmjrjt3NOEGFK6Fl9KpJBuqaQuGQ&ust=1482664516041458


 

 

                      

 

 

 

 

TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS) 

Ajuntament 973 796005 torressegre.cat 

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

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

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

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

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

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

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

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

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

9:30 - 13:30h (dissabte) 

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

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

Mossos  Esquadra 112 o 973 700050 

Bombers  Lleida 112 o 973 030100 
  

 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

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

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

7:15    19:00    
21:00 

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

18:00      19:25 

12:30       
15:15 

 

 
 
 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Ens trobem de baixada del cim de l’estiu deixant enrere 

un mes d’agost que no ha volgut passar desapercebut. 

Pel que fa al temps, res de nou, calor, sol i molt poca 

pluja. Temperatures altes com són pròpies d’aquests 

dies han mantingut una constant que s’ha vist 

‘relativament alterada’ per uns dies consecutius de 

calor extrema en forma d’onada de calor, concepte 

cada cop més utilitzat per referir-se a episodis de forta 

canícula amb valors propers i per sobre els 40 graus. 

Una qüestió que ha servit per obrir debat entre els 

entrevistats a l’apartat de la veu del nostre veïnat que 

han estat preguntats sobre la calor de l’estiu, anècdotes 

per combatre-la i preferències del seu temps ideal. 

El temps recollit durant aquest mes també ens posa en 

alerta per l’escassetat de precipitacions, un problema 

que arrosseguem des de fa mesos i que ha fet activar el 

nivell més alt de risc de sequera i d’incendi. 

Aquest agost, ha estat el mes dels planetes gegants. 

Júpiter i Saturn han brillat  ben prop un de l’altre al cel 

nocturn i s’han deixat albirar fàcilment -Saturn dèbil 

més alt, Júpiter més baix i ben brillant- amb la màgica 

presència d’una Lluna més atractiva que mai. Una 

imatge que ha coincidit també amb el fenomen de la 

pluja dels Perseids. Meravelles de l’Univers que s’han 

pogut contemplar des de Carrassumada en la segona 

edició de la ‘Nit d’Astronomia’. 

La celebració del dia de l’Assumpció, les sardanes a la 

fresca o els preparatius per reobrir la Llar de Jubilats, 

entre altres, ha contrastat amb notícies negatives com 

l’anul·lació del descens en piragua o l’ascens de casos 

de Covid a la vila en els darrers dies de mes, que ens 

indica que el virus no està de vacances. 

En aquesta edició, l’entrevista es dedica al president 

campió del nostre Camp de Tir i el ‘Sabies que...’ ofereix 

una cinquena entrega dels antics comerços i 

establiments de Torres de Segre, en aquesta ocasió, la 

segona part del carrer Saladà. 
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CULTURA 
La parròquia celebra el dia de l’Assumpció; XVI Sardanes a la fresca;  

Una representació del pubillatge a Pineda de Mar;  
Posta a punt i obertura de la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’;  

La màquina del Sellers i matalassers al Museu de l’Evolució .  

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Ajornament d’activitat i tall d’accessos espais naturals pel risc d’incendi; 

Darreres sessions de ioga d’estiu a Utxesa; La Nit d’Astronomia;  
Albirament de flamencs al nostre terme municipal. 

ESPORTS 

El 5è descens en piragua de Torres de Segre a Seròs s’ajorna al 2022; 
Col·laboració amb Afanoc Lleida malgrat no fer-se el descens;  

Inici pretemporada C.E. Torres de Segre. 

ACTUALITAT 
Evolució Covid-19 durant l’agost; Afectació Covid-19 al nostre municipi; 
Dos mesos sense aigua potable pel vessament d’hidrocarburs al canal; 

Finalitzen els cursets de natació i aquazumba; Nits de música a la fresca; 
Últims dies del Casal d’Estiu 2021; Actuacions del grup de rescat; 

Violència de gènere durant l’agost;  
Estabilitat meteorològica, pic de calor i escassetat de precipitació. 

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
La campanya de la fruita dolça tanca l’estiu amb optimisme 

 

ACTUACIONS 
 

L’ENTREVISTA   
Jordi Ribes i Roca -President camp de Tir de Torres de Segre- 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

SABIES QUE 
Les antigues botigues de Torres de Segre -5ª part- Carrer Salada (2) 

Text i fotografia de Quim Estadella 
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LA PARRÒQUIA CELEBRA EL DIA DE L’ASSUMPCIÓ 
 

Una elevada participació de feligresos i feligreses han gaudit el 

diumenge dia 15 d’agost d’una celebració eclesiàstica molt especial en 

record al que fou la nostra Festa Major d’estiu i en homenatge a la 

patrona de la nostra església, l'Assumpció de la Mare de Déu. 

Els actes han començat a les 9:15 hores del matí. Tothom que ha volgut 

ha tingut l’oportunitat de seguir el rosari, guiat per la Pepita Domènech. 

Després, la missa solemne 

cantada per un grup coral, 

components de la Coral ‘La 

Lira’ de Torres i del Petit 

Cor de la Catedral de Lleida 

amb el Mestre de Capella 

de la Catedral de Lleida, 

Mn. Joaquim Mesalles. 

El repertori fou plenament litúrgic amb antífones del Cantoral 

Bàsic (2015) , la Missa d’Angelis (gregorià); el Salm de Cagigós; 

Al·leluia de J. Mesalles Magníficat , post-comunió del Cantoral 

(MD) i el Pare nostre de Odiló Planàs. 

L’himne de comiat, ‘Al cel, al cel’, acompanyat pel nostre orgue 

ha provocat la complaença i els aplaudiments de tothom. 

Cal destacar, un cop més, la magnífica veu de l’Anna Prada que, 

tant en cant coral o de manera individual a l’hora del Salm, ha 

omplert el temple d’una calidesa i d’una sensibilitat especial. 

Tot plegat ha estat rubricat pel suport de la responsable de 

Cultura del nostre Ajuntament i de l'actual rector. 

 

XVI ‘SARDANES A LA FRESCA’ AL PATI DE L’ESCOLA 
 

El pati de l’Escola de Carrassumada de Torres de Segre, ha encabit el divendres 13 d’agost una nova edició de 

la Volta comarcal sardanes del Segrià. Aquest any, i ja en van setze, s’ha comptat amb una nombrosa 

participació. Més de dues-centes persones entre dansaires, vilatans, vilatanes i acompanyants, s’han donat 

cita a Torres de Segre a les 21:00 hores. Ha estat a partir d’aleshores que la Cobla Vents de Riella, ha fet 

ballar tant als components de les deu agrupacions 

sardanistes que hi ha participat, com a tothom a qui li 

vingués de gust puntejar alguna sardana. 
 

El tret de sortida de la vetllada, ha anat a càrrec de l’alcalde 

de Torres de Segre, en Joan Carles Miró, amb unes paraules 

de benvinguda als presents així com de la Presidenta de 

l’Escola Sardanista, la Josefina Puigvecino. Ambdós han 

estat acompanyats d’una bona representació tant del 

pubillatge local com del Comarcal. 
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La celebració eclesiàstica s’ha fet guardant la 

distància entre els i les assistents 

Alguns dels i les cantaires que han amenitzat la cerimònia 

L’alcalde de la vila donant la benvinguda als presents 
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A més a més de la pròpia ballada sardanista, la nit ha 

estat marcada per les altes temperatures i pel gran 

consum d’aigua que aquestes han provocat entre tots 

els i les assistents. 

‘Les Sardanes a la Fresca’, activitat que organitza l’àrea 

de Cultura del Consell Comarcal del Segrià, i que disposa 

del suport dels diferents municipis amfitrions de la 

comarca, ha arribat a Torres després d’haver passat pels 

pobles d’Alcarràs, Corbins i Almacelles, suspenent l’acte 

de Torrefarrera, i s’ha acabat essent present a Artesa de 

Lleida, Maials i Sunyer durant la resta de caps de 

setmana del mes d’agost. L’Escola Sardanista de Torres 

ha participat en tots aquests aplecs. 
 

Una de les premisses d’aquesta ‘volta Sardanista’ és que 

el poble que acull ha de donar un petit refrigeri a tots i 

totes els i les assistents.  En el cas de Torres i degut a les 

restriccions sanitàries vigents que han prohibit la ingesta 

de menjar en un recinte tancat on hi pugui haver 

aglomeracions, l’organització ha considerat oportú i 

alhora més segur, repartir entrepans per a tothom i que 

aquests fossin consumits fora del pati de les l’Escola, que 

encara que sigui un espai gran i a l’aire lliure, es 

considera un recinte tancat. 
 

Durant les caloroses hores prèvies a l’acte, tant les membres de la Comissió de Cultura que s’han encarregat 

de la logística i de totes les mesures sanitàries necessàries, com les membres de l’Escola Sardanista de Torres 

de Segre que han fet els entrepans, han treballat força per a que la trobada esdevingués un èxit, tal com va 

succeir finalment. Un nou homenatge a aquesta dansa tradicional de les nostres terres que, malgrat l’actual 

situació i les limitacions, segueix representant la seva essència per diferents indrets de la comarca. 
 

Membres de l’Escola Sardanista ballant amb el pubillatge 

Diferents colles sardanistes ballant al pati de l’Escola  

Foto de cloenda amb els membres de l’Escola Sardanista de Torres de Segre i la representació del pubillatge de la comarca del Segrià  
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UNA REPRESENTACIÓ DEL PUBILLATGE DE TORRES VISITA PINEDA DE MAR 
 

La Carla Montoy i Aguilà, una de les dues damisel·les infantils 

de Torres de Segre, ha estat present a la població de Pineda de 

Mar el dissabte 28 d’agost, per tal d’acompanyar tant al 

pubillatge sortint com a l’entrant d’aquest bonic poble de la 

costa del Maresme. 

L’acte ha començat amb la confirmació a les 17:00 hores de la 

tarda a la Plaça Catalunya, davant de l’Ajuntament i, una hora 

més tard, al patí de Can Comas ha tingut lloc l’acte de Comiat i 

la nova Proclamació. 

A Pineda de Mar, el procediment d’elecció de Pubilles i Hereus 

es fa mitjançant unes probes escrites i orals que són les que 

determinen el posicionament dels i les candidates. 

Una quarantena de representants d’arreu 

de Catalunya s’han donat cita aquest dia, 

entre els quals la torressenca Carla, que 

no ha perdut l’oportunitat de fotografiar-

se al costat de l’Ona Almirall -Pubilla de 

Catalunya- i la Laura Daurell -Pubilla de 

les Comarques Lleidatanes-. 

L’acte, que ha acabat pels volts de les 

19.30 hores de la tarda, ha estat 

organitzat per l'Associació dels Amics del 

Pubillatge de Pineda de Mar, i ha comptat 

en tot moment amb les mesures Covid 

per tal d’evitar possibles contagis. En 

aquesta ocasió, no s’han celebrat 

activitats de nit. 
 

Després de l’experiència 

viscuda en aquest meravellós 

indret, la Carla Montoy ens 

explica que: 
 

“La veritat és que m’ho 

vaig passar molt bé i, a 

més a més, vaig fer molts 

intercanvis de pins de 

Torres de Segre amb 

companys i companyes 

d’altres llocs”. 
 

 
 

 
 

Aquest, ha estat un dels diferents actes del pubillatge català previstos per enguany. En endavant, si la 

pandèmia ho permet, es succeiran diferents trobades i celebracions arreu de Catalunya on els nostres 

representants locals esperen poder assistir-hi, almenys en bona part d’ells. El dia 5 de setembre, per 

exemple, està previst anar a Tarragona.  
 

En aquesta ocasió, volem aprofitar per agrair a la Carla el fet de dur el nom de Torres a tocar de mar. 

La Carla amb les pubilles de les Comarques Lleidatanes i de Catalunya, respectivament 

Torres de Segre 

Pineda de Mar 
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POSTA A PUNT I OBERTURA DE LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ 
 

Després de gairebé un any i mig amb les portes 

tancades per evitar la propagació del virus de la Covid-

19 entre els socis i les sòcies de la Llar de Jubilats ‘Sant 

Guardià’, des de l'Ajuntament de Torres de Segre s'ha 

fet una posta a punt del local per tal que aquest pugui 

obrir les seves portes de nou a principis del mes de 

setembre.  

En aquest sentit, s’han estat realitzant un seguit 

d’accions de millora i de manteniment de les que us 

en detallem a continuació: 
 

 

✓ Pintar de color blanc l'entrada, el rebost i la nau central 

del local. 

✓ Pintar totes les columnes del mateix color, en aquest cas 

d'un marró fosc. 

✓ Picar, restaurar i pintar les parets del rebost que estaven 

en males condicions a causa de la humitat. 

✓ Reparar uns petits estrips de la taula del billar. 

✓ Canviar els eixugadors elèctrics de les mans dels lavabos 

i posar dispensadors de papers. 

✓ Fer una posta a punt també de la aixeteria i tubs d'aigua 

dels serveis, on hi havia una petita fuita i millorar el 

sistema d'extracció. 
 

A més a més de totes aquestes feines de manteniment per 

oferir un espai amb el màxim de garanties, a causa de les 

normes sanitàries vigents i mentre sigui necessari, per a 

poder obrir amb la seguretat necessària, caldrà seguir unes 

condicions indispensables: 
 

 El Local disposarà de gel hidroalcohòlic a l'entrada. 

 Tothom qui entri al recinte ha de dur ficada la 

mascareta i no treure-se-la mentre sigui dintre del 

local. 

 L'aforament serà limitat a 40 persones. A tal efecte 

s'han tret de la sala les taules i les cadires que 

convidaven a sobrepassar aquesta xifra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres de la brigada municipal fent les tasques  

El local a punt per tornar a obrir portes  

Alguns dels espais acabats d’arreglar, netejar i de pintar  Abans i després de resoldre les humitats a la paret del rebost  
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Informació general sobre l’obertura Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ 
 

 

• Hi haurà una nova persona que gestionarà el bar i tindrà cura de la neteja del local. Es prega 

fer cas de les seves recomanacions. 

• L'Horari d'obertura serà: de dilluns a dissabte de les 16:00h a les 20:00 hores -estiu- i de 

15:00h a 19:00 hores -hivern-. Els diumenges estarà tancat. 

• Les oficines estaran obertes al públic els dimarts i els dijous de les 16:00 a les 19:00 hores -a 

partir del dia 15 de setembre-. 

• Com sempre, el servei de bar estarà obert a tothom que hi vulgui entrar, sempre que es 

compleixi l'aforament determinat. 

• Els socis i les sòcies continuaran tenint el preu rebaixat de les seves consumicions. 
 

 

 

Esperem que la tan esperada reobertura d'aquestes instal·lacions, estigui acompanyada d'una actitud 

responsable per part de tots i de totes i, d'aquesta manera, no haver d'efectuar un nou tancament. 
 

Cal pensar que, des d'un primer moment de la pandèmia, tant per part de la Junta de Jubilats anterior, 

com la Junta l'actual i l'Ajuntament, es va apostar pel tancament de la Llar com una mesura de protecció 

en vers a la gent gran del nostre poble, el col·lectiu més vulnerable d’aquesta pandèmia. 

 

LA MÀQUINA DELS ‘SELLERS I MATALASSERS’ DE TORRES S’EXPOSARÀ AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ 
 

La Neus Esquerda, filla i neta del Josep i de l’Antonio 

Esquerda, respectivament, ha cedit a l’Ajuntament 

de Torres de Segre, la màquina de ‘rematxar’ els 

matalassos que feien servir els seus familiars quan 

treballaven de matalassers al carrer Saladà. 

La Neus ens ha explicat que aquesta màquina, que 

serveix única i exclusivament per ficar els ‘ullets’ als 

matalassos, l’ha vist sempre per casa i la tenia 

guardada. Considera que aquesta cessió és un 

homenatge al seu pare i també al poble d’on era 

originari i on hi va viure sempre, Torres de Segre. 

De fet, anteriorment, la Neus ja havia cedit altres 

objectes al Francesc Escolà i Filella, per a que els 

inclogués a les donacions fetes per ell al Museu de 

l’Evolució. En aquest cas, es tractava de les eines amb les que treballaven la 

pell, el seu pare i avi, quan feien de guarnicioners, fet que donà nom a la 

casa com a ‘Cal Seller’, a la que dediquem un espai més extens dins el ‘Sabies 

que...’ d’aquesta edició de la revista que recull la segona part de les botigues 

i establiments antics del carrer Saladà. 

Pel que fa a altres peces que disposava de la família, la Neus les ha donat a 

algun familiar al que li feia gràcia tenir algun record dels artesans. 
 

 

Des d’ara en endavant, aquesta màquina ocuparà un lloc en l’espai on es 

tracten els oficis antics al Museu de l’Evolució, ubicat a l’antic Molí,  tot 

donant d’aquesta manera la rellevància que pertoca tant als mestres 

artesans del nostre poble com a un ofici gairebé desaparegut. 

La Neus Esquerda fent entrega de la màquina a l’Ajuntament  

La nova màquina cedida al Museu  



 
 

 
6 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’AGOST – Setembre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AJORNAMENT D’ACTIVITAT I TALL D’ACCESSOS ALS ESPAIS NATURALS PEL RISC D’INCENDI 
 

 

Aquest passat mes d’agost, des de les regidories de Medi Ambient i Promoció Turística i la de Cultura, s’ha 

organitzat conjuntament la ‘Nit d'Astronomia’. Una proposta prevista per dur-la a terme inicialment el 14 

d'agost però que, malauradament, s’ha hagut d'ajornar pel cap de setmana següent, a causa de les 

recomanacions del PROCICAT per l’elevat risc d’incendi decretat en bona part del país com a conseqüència 

de l’episodi de temperatures extremes i la sequera en l’ambient per la poca pluja acumulada. 

D’aquesta manera, després de valorar la situació, dies 

abans de fer l'activitat, l’Ajuntament ha decidit 

posposar l'activitat per quan la situació ho permeti, 

així com tancar amb cinta i senyalització d’alerta, els 

accessos a les rutes verdes i als espais naturals del 

nostre municipi tals com els del camí verd de 

l'Aiguabarreig Segre - Cinca, des d’un extrem a l’altre, 

els accessos a Carrassumada i tots els racons de 

l'embassament d'Utxesa, considerats potencialment 

perillosos en aquesta situació de risc d'incendi 

decretat. 
 

Aquesta ‘onada de calor’ ens ha arribat més tard del que sol ser habitual en d’altres estius, però el risc 

que aquesta suposava, coincidint amb una situació extrema de sequera generalitzada, era més que provat 

ja que el mateix període de temperatures extremes era el principal causant de cremar bona part de Grècia 

i d'Itàlia, en llurs incendis de gran impacte mediambiental. 

 

DARRERES SESSIONS DE IOGA D’ESTIU A L’EMBASSAMENT D’UTXESA 
 

Amb les dues últimes sessions de Ioga d'estiu 

a Utxesa celebrades aquest mes d’agost, s’ha 

finalitzat una proposta estival que ha estat tot un 

èxit i un clam de les participants a fer-ho extensiu 

en d’altres períodes de l’any. 

En aquest cas, els diumenges 8 i 22 d'agost, més 

d'una vintena de persones s’han aplegat per gaudir 

com sempre d’unes magnífiques sessions de ioga a 

càrrec de la col·laboradora Carolina Herrera, a la 

que es vol aprofitar l’avinentesa per agrair la seva 

bona predisposició i habilitat per saber mostrar i 

transmetre alhora els avantatges del Ioga, d’una 

manera fàcil i còmoda, dins d'un espai únic que, 

sens dubte, ha estat un dels factors a clau per 

valorar la satisfacció de l’esmentada proposta. 
 

Tot i que aquesta activitat s’havia programat exclusivament per l'estiu, la bona acceptació que ha tingut i la 

demanda de moltes de les participants, de ben segur farà que l’Ajuntament es replantegi noves sessions en 

endavant en d’altres períodes de l’any i indrets diversos d’atractiu municipal. 
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Accessos tancats com a recomanació davant l’elevat risc d’incendi  

Gent practicant Ioga al costat de l’embassament,  

una pràctica habitual durant els mesos d’estiu 
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LA NIT D’ASTRONOMIA 
 

Finalment, el dissabte 21 d'agost s’ha pogut fer sense problemes l'activitat prevista pel dia 14, la coneguda 

com a ‘Nit d'Astronomia’. Tal com hem exposat en l’anterior reportatge, aquesta proposta ha estat iniciativa 

conjunta entre les dues regidories de l’Ajuntament, la de Medi Ambient i de Cultura. 

La jornada s’ha iniciat a partir de les 20:00 hores amb una 

pujada a peu des de ‘Les Casetes’ fins dalt el turó de 

Carrassumada on coincidiren amb alguns dels participants 

que hi van arribar amb vehicle particular. 

Un cop allí, e ls i les assistents a l'activitat han pogut sopar 

a la llum de la lluna i la d'uns fanalets a mb piles que des 

de l'organització s’han lliurat a cada grup. Sopar que han 

pogut emportar-se de casa o consumir-lo de l'empresa 

‘Idea de Patata’, que ha muntat una carpa amb tot el 

necessari per oferir aquest servei. 

Durant l’estona de l’àpat, s’ha pogut gaudir de 

l’espectacle de l'Albert Show que ha amenitzat el sopar 

disfressat de pallass o i fent passar un divertit moment a 

la gent assistent. 
 

Pels volts de les 22:00 hores, s’ha projectat un vídeo sota 

el nom ‘Misteris de l’Univers’ explicat de la mà de l’Adrià 

Pujol -tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torres 

de Segre- que ha donat a conèixer alguns dels misteris que 

es relacionen amb l’Univers i que generen força curiosita t 

des de sempre. 

Un cop acabada la projecció audiovisual, ha arribat el torn 

de dos jocs interactius de tipus Kahoo -un pel públic 

infantil i l’altre per l’adult- que han entretingut als i les 

participants com a darrera activitat abans de l’observació. 

A més a més dels premis en les dues activitats dels Kahoo, 

que han consistit en una lampareta planetària, els i les 

assistents s’han endut com a record una postal exclusiva 

de la nit amb un disseny que barrejava una fotografia de 

l'Univers, l'Ermita de Carrassumada i una frase al·legòrica 

de la vetllada.  
 

I una vegada acabades totes les interaccions, s’han apagat 

tots els llums per iniciar l’observació de les ‘perseides’. 

Amb l'ajuda d'un làser i les explicacions de l'Adrià s’ha 

pogut observar des d’un punt privilegiat la màgia que 

ofereix el cel nocturn a ull nu. Planetes com Júpiter o 

Saturn, vora la Lluna, i estels tan importants en el nostre 

cel, com Vega, Altair, Deneb o Artur. Malauradament, les 

‘perseides’ no s’han deixat veure, doncs el cometa té uns 

dies propicis per l'albirament d'estels, i es comprèn entre 

el 8 i el 14 d'agost en el seu punt més alt.  

Alguns i algunes han accedit a Carrassumada a peu des del poble 

Entreteniment, diversió, sopar a la fresca... abans de l’observació 
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L’espectacular Lluna Plena -coneguda com la Lluna Blava 

d'agost-, ha donat també més contaminació lumínica de 

l’existent, un fet que ha condicionat per intentar captar millor 

alguna ‘perseida’. 
 

En definitiva, una activitat 

que s’ha desenvolupat tot 

seguint les mesures 

pertinents com ara: la 

confirmació d'assistència 

per grups -posicionats en 

parcel·les prèviament senyalitzades al terra- i respectant totes les 

distàncies obligatòries, tot i que l’amplitud de l’esplanada on s’ha realitzat 

l'activitat era un lloc idoni al respecte. 

Una magnífica vetllada que ha celebrat la seva segona edició, en plena 

pandèmia, però amb moltes ganes de descobrir noves coses de l'Univers, 

malgrat no s'hagin pogut veure les conegudes ‘llàgrimes de Sant Llorenç’.  

 

ALBIRAMENT DE FLAMENCS AL NOSTRE TERME MUNICIPAL 
 

Gràcies a l’aportació del nostre veí l’Eduard Escolà, s’ha pogut 

constatar la presència d’una parella de flamencs -

Phoenicopterus roseus- al pantà de Ximelis o Cemelis, a la 

partida de Vilanova. Una zona humida artificial propera, a uns 

4,5 quilòmetres al nord-oest del nucli d’Alcarràs, tot i que 

administrativament està al terme municipal de Torres de Segre. 

Aquests flamencs que s’han observat al nostre terme són els 

mateixos que hi ha al Delta de l’Ebre. Donat que és una au de 

caràcter gregari -que viu en grans colònies d’individus- la seva 

presència en aquesta bassa de reg no deixa de ser una raresa. 

Segurament, resten perduts o extraviats d’una ruta migratòria. 
  

Els flamencs són un gènere d'aus neògnats, de la 

família Phoenicopteridae, que es distribueixen tant a l'hemisferi 

occidental com a l'oriental. Existeixen dues espècies a Amèrica 

i una a Europa. 

S'alimenten mitjançant la filtració de crustacis i d'algues, els 

seus becs estranyament formats es varen adaptar per separar 

el fang del menjar. 
 

Les cries de flamenc, quan surten de l'ou, tenen un plomatge 

blanc, però les plomes de l'adult són de color rosa lluent i 

vermell, per culpa de carotenoides, obtinguts pel seu aliment. 

Un flamenc que s'alimenta bé i és saludable, vesteix 

habitualment de color rosa lluent, tirant a vermell. Estudis 

demostren que el flamenc més rosat és el més desitjat com a 

parella. I un de color blanc o pàl·lid està, generalment, malalt o 

ha patit falta de menjar. 
 

Separats per grups i en parcel·les segons inscripció  

L’Adrià Pujol durant l’explicació 

Fotografies de l’Eduard Escolà en les que es poden veure els 

dos flamencs al petit pantà dins terme de Torres de Segre 

El pantà de Ximelis amb la parella d’aquesta au al fons 
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EL 5è DESCENS EN PIRAGUA DES DE TORRES DE SEGRE A SERÒS S’AJORNA A L’AGOST DEL 2022 
 

La cinquena edició del Descens en piragua des de Torres de Segre fins a Seròs, prevista pel proper diumenge 

29 d’agost, finalment no es durà a terme per no oferir el màxim de garanties sanitàries, davant una situació 

pandèmica canviant i encara fora de control i que afecta bona part dels municipis, també dels 

organitzadors de la prova. 

Des del passat mes de març fins a principis d’agost, els 

cinc pobles encarregats d’organitzar l’activitat han estat 

fent els preparatius burocràtics i més específics 

necessaris per a poder desenvolupar el descens amb èxit 

i amb el màxim de garanties possibles, sempre amb el 

condicionant de l’evolució i l’afectació de la Covid-19 

que, al cap i a la fi, seria la que dictaminaria la decisió 

final valorant tots els pros i els contres. 
 

L’organització, després d’efectuar a finals de juliol una 

baixada de reconeixement dins el tram del riu per 

valorar-ne l’estat i netejar els punts més complicats per fer un recorregut el més segur possible, es va donar 

un període de 15 dies com a màxim per acabar de decidir la viabilitat de fer enguany l’activitat popular segons 

la situació a la qual s’arribaria, atenent que calia un marge d’uns dies per a fer les inscripcions i els darrers 

preparatius d’última hora. Assolit aquest marge de temps, els responsables de les poblacions de Torres de 

Segre, Soses, Aitona, Seròs i la Granja d’Escarp –població que s’incorporava enguany-, han estat valorant 

tots els aspectes i, finalment, han acordat no fer el descens aquest any i dedicar tots els esforços per oferir 

una edició amb plenes garanties l’agost del 2022, esperant que tot estigui més normalitzat i controlat. 
 

La mobilitat de la població de diferents municipis que implica el descens amb una participació mitjana d’entre 

400 i 600 persones d’arreu i d’empreses que aporten les embarcacions de diferents indrets del territori, 

l’aglomeració dels participants en el punt de sortida així com la dificultat de fer-ho esglaonat donat el gran 

volum de caiacs participants i el temps necessari per fer-ho, la proximitat de l’inici del curs escolar i de 

reprendre l’activitat general al setembre davant la possibilitat d’un contagi massiu fruit de l’activitat i la 

dificultat de controlar els grups bombolla... ha fet considerar l’esmentada anul·lació de la que seria la 

cinquena baixada, una prova referent els darrers anys, d’autèntica germanor entre pobles que compartim el 

riu Segre, i que necessita totes les garanties perquè continuï essent segura, divertida i exitosa. 
 

Les cinc poblacions organitzadores lamentem haver d’anunciar la suspensió de la prova, un comunicat que 

ens omple de tristesa, alhora que demanem la comprensió dels participants per la decisió presa, ja que 

creiem que, ara més que mai, cal fer ús de la prudència i la responsabilitat en esdeveniments de masses i 

contacte com aquest, ja que la situació actual no està del tot controlada.  
 

En endavant, ens queden molts anys per reviure aquests bons moments i gaudir plegats del nostre entorn 

natural tal com havíem fet fins ara. Des de l’organització, reservem forces amb un objectiu clar en el nostre 

horitzó més proper, el descens del 

proper estiu 2022, que esperem sigui el 

punt de partida d’un seguit de noves 

edicions amb novetats i on la seguretat 

i la diversió estigui més que assegurada. 
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Imatge de la sortida del 4t descens celebrat l’any 2019 
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COL·LABORACIÓ AMB AFANOC LLEIDA MALGRAT NO FER-SE EL DESCENS D’ENGUANY 
 

Tal com es va anunciar 

en l’anterior revista, 

els cinc ajuntaments 

organitzadors de la 

prova -Torres de 

Segre, Soses, Aitona, 

Seròs i la Granja d’Escarp- han decidit 

col·laborar igualment amb Afanoc, entitat 

amb la que es ve donant suport des de les 

anteriors edicions del descens. 

Una decisió unànime que es va determinar ja 

fa uns mesos, indiferentment de 

desenvolupar-se la prova o no.  

D’aquesta manera, els cinc consistoris aportaran un 

total de 1.250 € per continuar recolzant la bona tasca 

que Afanoc Lleida està impulsant des de fa temps en 

favor del càncer infantil.  
 

 

Joan Companys -Regidor d’Esports de l’Ajuntament-: 

“Creiem que accions així són molt necessàries sempre, 

tota ajuda és bona i més en els temps complicats de 

pandèmia que ens ha tocat i ens toca viure. 

Malauradament, el càncer no s’atura i cal dedicar tots 

els esforços per a poder saber més i arribar a erradicar 

al màxim aquesta cruel malaltia”. 
 

 

 

Una determinació conjunta solidària que l’endemà del seu anunci ha estat destacada en molts mitjans de 

comunicació tant en paper com digitals i xarxes socials. 

 

INICI DE LA PRETEMPORADA DE L’EQUIP AMATEUR DE FUTBOL I PLANIFICACIÓ DE FUTBOL SALA 
 

 

El final de l’estiu és sinònim també de l’inici dels 

preparatius de bona part dels equips esportius 

per posar-se a punt de cara a l’inici d’una nova 

temporada. L’equip amateur del Club Esportiu 

Torres de Segre ha estat el primer en iniciar els 

entrenaments a mitjans d’agost amb la plantilla 

al complert. Amb tres sessions per setmana i dos 

partits amistosos, un a Alcarràs davant el C.E. 

Ivars d’Urgell (2-2) i l’altre enfront el 

Castelldans (1-1), l’equip local té per endavant 

uns dies més per posar-se a to de cara a l’inici de la competició, el proper diumenge 26 de setembre. 
 

 

Per una altra banda, s’ha finalitzat el període d’inscripció per formar els equips base de futbol sala del Club 

amb una excel·lent notícia, doncs s’ha pogut confeccionar un total de 4 equips (Pre-Benjamí i Benjamí; 

Infantil – Aleví; Juvenil – Cadet i Amateur). L’inici dels entrenaments està previst pel mes de setembre. 

Els regidors d’esports dels cinc pobles organitzadors, al punt de sortida, 

 donant a conèixer aquesta col·laboració solidària. 

Jugadors del C.E. Torres i equip tècnic en el primer partit amistós a Alcarràs 
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 DURANT L’AGOST 
 

S’entra al mes d’agost confirmant-se un repunt de casos, sobretot en la població més jove fruit de la nova 

variant ‘delta’ del virus. Uns contagis que, en la seva majoria, no deriven a casos greus però que ens agafen 

amb tot el mes que queda d’estiu en endavant, amb el que això pot suposar. No obstant, els indicadors de la 

cinquena onada tendeixen a estabilitzar-se i sembla que la corba estigui a punt de doblegar-se en breu. 
 

El conseller Argimón assegura que ara ‘no és descartable’ una sisena onada del coronavirus i afirma que el 

toc de queda serà necessari aplicar-lo durant unes setmanes. El mateix dia es dona a conèixer que els ingressos 

a les UCIs de l’Esta espanyol creixen un 20% en una setmana. Una tendència que obliga a prendre mesures en 

diverses comunitats autònomes. A l’Aragó, es suspenen totes les festes patronals fins al dia 30 de setembre i 

Andalusia exigirà el certificat Covid a l’interior dels locals d’oci nocturn. A Europa, el Govern britànic planeja 

subministrar una tercera dosi de reforç des del setembre i Alemanya l’oferirà a la seva població vulnerable. 

L’OMS demana ales països rics que retardin la tercera dosi del vaccí fins al setembre i Brussel·les comprarà fins 

a 200 milions de dosis de la nova vacuna ‘Novavax’. 
 

S’obre la vacunació per als adolescents de 12 a 15 anys amb el propòsit de començar el curs escolar amb la 

major immunitat possible, el dia que el Govern amplia els municipis amb toc de queda reduint el nombre de 

casos per aplicar-lo. Salut declara un augment de crítics pel coronavirus i nous contagis tot i que el nombre 

d’hospitalitzats baixa. 

Les farmàcies catalanes vendran tests d’automostra perquè es puguin fer proves d’antígens a l’establiment 

sota la supervisió del personal farmacèutic. 

Continuen també els efectes negatius de la Covid-19 en clau d’economia. La pandèmia fa caure un 57,8% el 

turisme estranger a Catalunya l’últim semestre. 
 

El 10 d’agost, un 20% de joves de la Plana de Lleida de 12 a 15 anys ja porten una dosi, i el 70% dels majors de 

16 anys, la pauta completa de la vacuna coincidint amb una pujada de l’RT a Ponent. El ritme de vacunació 

arreu de l’Estat no para i el 60% de la població porta la pauta completa i el 70%, una dosi. 
 

Els vacunats a l’estranger podran obtenir el Certificat Covid de la UE. El 35% dels pacients amb la variant 

Delta al Regne Unit estaven vacunats. El Ministeri de Salut apunta que aquesta nova variant només és d’alt 

risc per a no vacunats i vulnerables. 

La nova soca del virus SARS-CoV-2, denominada ‘Beta’ –abans sud-africana-, pot infectar també ratolins a 

diferència del virus original, segons determina un estudi. 
 

El Ministeri aposta per un ensenyament presencial ‘total’ per al proper curs escolar i rebutja la vacunació 

obligatòria dels professors atès que la majoria ja ho fan voluntàriament. 
 

Dimecres 11 d’agost, el Departament de Salut obre la vacunació sense cita prèvia per la disminució de 

peticions durant les vacances.  

Els ingressos per coronavirus als hospitals de la regió de Lleida tornen a pujar fins als 47 pacients. Salut declara 

14 crítics més i 58 hospitalitzats menys arreu de Catalunya. El món supera els 200 milions de casos, però 

s’estabilitza l’onada actual. 
 

A mitjans d’agost es produeix una frenada considerable de vacunació en les franges més joves coincidint amb 

el període vocacional. El conseller Argimón ‘decebut’ afirma que cal vacunar ‘gairebé al 100%’ de la població 

per aconseguir deixar enrere la pandèmia. Tot i això, el risc de rebrot segueix a la baixa a la demarcació. 
 

S’inicia la selecció de voluntaris per a la vacuna catalana i l’EMA avalua un fàrmac per a pacients greus. 
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Més crítics a les UCI per primer cop en 22 dies i repunten els 

casos de positius que sembla agafa una tendència a l’alça a 20 

d’agost. Es multipliquen per vuit les reinfeccions per Covid-19 a 

Espanya des del maig. El mateix dia és coneix el cop judicial al 

Govern anul·lant el toc de queda a gairebé tota Catalunya, 

excepte 19 municipis. Creix de nit la pressió policial davant 

l’increment de ‘botellots’ i les aglomeracions al carrer. 
 

No obstant, Alemanya treu Catalunya de la llista de zones d’alt 

risc per coronavirus. El Regne Unit aprova el seu primer fàrmac 

per tractar la malaltia i Nova Zelanda estén el confinament de 

tot el país després de l’últim brot amb 107 casos d’infeccions. 
 

S’alenteix la vacunació, sobretot a la franja de 40 a 49 anys que, 

a Lleida, es situa molt per sota de la mitjana catalana. Més del 

70% dels majors de 16 anys té la pauta completa i Salut vol accelerar la campanya per la proximitat de l’inici 

escolar. Educació manté les quarantenes a primària i estudia eliminar-les progressivament a secundària.  
 

Quatre comunitats -Astúries, Galícia, Extremadura i Castella Lleó- tenen el 70% de la població vacunada. 

L’Agència del Medicament dubta sobre la necessitat de la tercera dosi de la vacuna, el mateix dia que un 

estudi conclou que la protecció de les vacunes contra el coronavirus baixa al cap de sis mesos de la injecció. 
 

Els darrers dies d’agost coincideixen en un increment de contagis fruit de la interacció social que comporta 

l’estiu i l’activitat general durant l’època de vacances. Nou de cada deu contagis detectats a Catalunya són 

de la variant Delta i a l’Estat s’informa d’un nou repunt de defuncions per Covid-19 en una jornada. 
  

El camí cap a la immunitat global enfront del coronavirus continua: més de 3.100 milions de persones -el 

40% de la població- ja estan vacunades amb almenys una dosi. El còmput mundial de dosis administrades 

supera els 5.200 milions d'injeccions, amb una mitjana de dosis diàries administrades que ara se situa entorn 

dels 40 milions, segons les dades recollides per ‘Our World in Data’ sobre la vacunació en el món.  
 

La vacunació està especialment estesa a la Unió Europea, on el 64% població ja compta amb almenys una 

dosi. Li segueix Amèrica del Nord, on la primera dosi va aconseguir a la meitat de la població al començament 

d'agost. Llatinoamèrica compta ja amb aquesta xifra, i Àsia -que va elevar la seva proporció de vacunats 

després d'una actualització de la Xina a mitjan juny- té a un terç de la seva població amb almenys una dosi 

des de finals d'agost. Mentrestant, Àfrica encara no ha pogut vacunar ni tan sols al 5% de la seva població 

(segons les xifres dels països que aporten dades). 
 

 

Dades actualitzades a 31 d’agost de 2021 sobre els efectes de la Covid-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonts: Departament de Salut 

i Ministerio de Sanidad Contagis Morts Immunitzats 

LLEIDA 56.241 845 65,6% 

CATALUNYA 964.410 23.410 67,0% 

ESPANYA 4.861.883 84.472 70,3% 

MÓN 218.057.000 4.526.000 27,4% 

*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 I PRINCIPALS ACTUACIONS 
 

 

Toc d’atenció a l’agost. Deixàvem enrere una cinquena onada de la pandèmia que a Torres de Segre no havia 

tingut una afectació alarmant, però aquest últim mes els contagis s’han disparat. Els comptem a desenes, i 

sembla que els casos són tant aïllats com de diverses persones d’un mateix grup. El coronavirus hi és, segueix 

ben present, tot i que l’esclat de fa un any i mig i el gran confinament ja queda molt lluny. És cert que a 

Catalunya i al nostre entorn més proper l’expansió de la Covid-19 va desaccelerant, però encara tots i totes 

podem exposar-nos a situacions de risc on podem contagiar-nos. Això és el que ha passat aquestes darreres 

setmanes a la nostra vila, ja que així ho reflecteixen les xifres. Així doncs, cal remarcar el missatge de què cal 

no abaixar la guàrdia, tenir en compte les mesures sanitàries tant com puguem i, sobretot, vacunar-se si 

encara no s’ha fet. Amb la combinació d’aquestes tres premisses de ben segur que serà molt més fàcil seguir 

endavant amb la vida quotidiana i també aconseguir la tan desitjada immunitat col·lectiva. Llavors haurem 

fet un pas de gegant per aconseguir posar fi a la pandèmia. 

Torres de Segre començava 

l’agost amb 244 casos positius 

confirmats -i acumulats des de 

l’inici del recompte el març del 

2020- i l’hem finalitzat amb 282, 

per tant són 38 les persones 

contagiades durant aquestes 

últimes setmanes. Aquesta xifra és 

considerable si tenim en compte 

els valors de mesos anteriors, de 

fet, durant l’últim mes és quan 

s’han registrat més contagis 

enguany:  13 al juliol, 3 al juny, 10 

al maig, 13 a l’abril, 9 al març, 7 al 

febrer i 12 al gener. L’agost és un 

mes en què s’ha trencat una 

tònica marca per la tranquil·litat, 

encara que afortunadament els 

casos que hem tingut al municipi ha estat més o menys greus i no hem de lamentar víctimes mortals per 

coronavirus a la nostra vila. 
 

 

 

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

habitants) ha pujat 223 punts -molt per sobre dels 14 del juliol- fins arribar als 1.307 punts. La xifra de Torres 

de Segre segueix sent lleugerament superior que el valor que marca el conjunt de la comarca del Segrià 

(1.305), però una altra vegada, per sota de municipis veïns com Aitona (1.704), Alcarràs (1.661), Sudanell 

(1.455), Soses (1.455) i Sunyer (1.410). 
 

L’agost justament no acostuma a ser un dels mesos amb més activitat pública, però sí s’ha pogut tirar 

endavant l’agenda municipal prevista a excepció del Descens en piragua pel riu Segre, que ha hagut de 

posposar la seva cinquena edició pel 2022. Sí s’han pogut celebrar la Nit de l’astronomia al Turó de 

Carrassumada, l’últim taller de ioga de l’estiu vora el Pantà d’Utxesa, la volta comarcal de Sardanes a la fresca 

i també la darrera actuació de les Nits de música a la fresca, amb Kisstian Show. Seguirem participant en tot 

allò que es pugui organitzar i que a la vegada respecti les mesures sanitàries del moment! 

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

(des d'abril de 2020 a agost de 2021) 
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DOS MESOS SENSE AIGUA POTABLE PER L’ABOCAMENT D’HIDROCARBURS AL CANAL DE SERÒS  
 

Des de la primera setmana de juliol fins a primers de setembre sense 

poder utilitzar l’aigua de l’aixeta ni per beure ni cuinar. Dos mesos 

amb la mateixa situació. Aquest és el temps que han estat els veïns 

i les veïnes de Torres de Segre sense fer ús de l’aigua potable a casa. 

La causa, com ja se sap, és el desafortunat abocament 

d’hidrocarburs a l’inici de canal de Seròs, a Lleida. La conseqüència 

més immediata va ser deixar des del 4 de juliol sense 

subministrament una vintena de pobles del Segrià i les Garrigues. 
 

Tots els municipis han anat recuperant 

progressivament el subministrament, a excepció de 

Torres de Segre que ha estat el darrer en fer-ho: 

durant tot l’agost s’han seguit detectant traces 

d’hidrocarburs en l’anàlisi a la xarxa de distribució 

municipal que han impedit restablir el proveïment. 

Tot i que els últims resultats superaven per molt poc 

els límits permesos, les autoritats no consideraven 

apta l’aigua per al seu consum fins la darrera 

analítica que ha donat correcta, els resultat de la 

qual hem conegut el divendres 3 de setembre. 

Hi ha molta incògnita sobre per què les diferents mostres efectuades fins fa poc encara detectaven aquests 

residus a l’aigua, i més, havent passat ja vàries setmanes i netejat a fons els dipòsits municipals d’aigua.  

La realitat ha fet que la gent hagi hagut de comprar garrafes d’aigua per beure i cuinar amb garanties, i des 

de l’Ajuntament de Torres de Segre, conscient de les molèsties que generava la incidència, ha insistit 

periòdicament en agilitzar al màxim tots els tràmits fins que s’ha pogut tornar el servei al veïnat.  

Finalment, dos mesos després de la detecció d’hidrocarburs i la prohibició de consumir aigua, han arribat 

bones notícies per part de la Diputació de Lleida -responsable de les anàlisis- i el Departament de Salut ha 

autoritzat de nou el consum normalitzat de l’aigua provinent de l’aixeta. 
 

 

 

Investigació sense èxit 
 

 

La comunicació i l’actuació a tots els nivells des que es va 

detectar la problemàtica va ser prou ràpida i àgil. Va avisar-

se als pobles afectats. De fet, en pocs dies es van retirar les 

grans taques d’hidrocarburs gràcies tant a la col·locació de 

barreres i mantes absorbents com a l’ús d’un camió 

cisterna al pont que hi ha sobre el Pantà d’Utxesa. Ara bé, 

les tasques d'inspecció dutes a terme pels Agents Rurals i 

l'ACA no han permès determinar l'origen del vessament.  

Sembla que la investigació s’ha aturat i hi ha la possibilitat 

de tancar el cas sense poder derivar responsabilitats. Lamentablement, l’origen de l’abocament segueix sent 

desconegut i ara per ara no s’han determinat amb exactitud ni el moment, ni el lloc, ni el causant. 
 

Tant de bo, ben aviat, es resolgui l’autoria de l’abocament. Ja no es tracta només dels maldecaps generats a 

les persones, sinó també de l’impacte negatiu que genera un vessament d’aquestes característiques en un 

canal que circula pel mig d’una Reserva Natural plena d’una rica flora i fauna com la d’Utxesa. 

Treballs per extreure el vessament sobre el pont del Pantà d’Utxesa 

El veïnat de Torres de Segre ha hagut d’augmentar  

el consum d’aigua embotellada durant les últimes setmanes 

El canal de Seròs al seu pas per Torres de Segre 
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FINALITZEN ELS CURSETS DE NATACIÓ I D’AQUAZUMBA 
 

El passat divendres 20 d’agost s’ha posat punt i final als cursets de natació i de l’activitat d’aquazumba 

d’enguany amb una bona participació i acceptació entre els i les participants. 

Pel que fa als cursets de nedar, s’ha finalitzat el segon torn que s’inicià el 26 de juliol amb sessions de tarda 

d’iniciació i de perfeccionament. 

Ambdues propostes esdevenen una de les activitats d’estiu ideals per a practicar activitat física i aprendre 

alhora d’una forma amena i refrescant en el millor escenari possible davant les altes temperatures d’estiu. 

 
 

NITS DE MÚSICA A LA FRESCA A LES PISCINES MUNICIPALS 
 

L’estiu és sinònim de nits de música a la fresca, una 

proposta que es ve fent d’anys anteriors, tret de l’any 

passat a causa de la pandèmia, i que permet gaudir d’una 

bona estona a l’espai de les piscines amb música en directe 

i la possibilitat de bany nocturn. 

Condicionats per l’actual situació sanitària que només 

permet fer concerts asseguts, amb distància i mascareta, 

durant el mes de juliol s’han fet dues actuacions de 

registres musicals diferents.  

El dissabte 17 de juliol, ha estat el torn de la fusió de la 

música electrònica amb l’essència d’un directe 

instrumental, a càrrec de Paco Escudero i Ferran 

Montagut, actuant com ‘The foggy childs’.  
 

 

Durant l’agost, les piscines han acollit un nou concert 

gratuït ja que el previst pel dia 7 s’ha hagut d’anul·lar a 

causa de les inclemències meteorològiques. D’aquesta 

manera, el que sí s’ha pogut celebrar ha estat el programat 

pel dissabte 28 d’agost, que ha tancat el cicle de les 

denominades nits de música a la fresca 2021 organitzades 

des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament. Aquest cop, 

ha estat en Christian Mòdol, amb el seu espectacle 

d’imitacions ‘Kisstian Show’ que ha fet reviure grans èxits 

de diferents artistes com Stevie Wonder, Freddie Mercury i Miguel Bosé, tot amb el seu habitual toc d’humor. 

El grup de nens i nenes amb el monitoratge d’aquest segon torn El grup que ha participat a l’activitat d’aquazumba 

L’aire lliure, distància entre els seients i l´ús de la mascareta,  

com a mesures per oferir un concert segur 

El Christian Mòdol durant la seva actuació caracteritzat i 

interpretant una cançó de l’Stevie Wonder 
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ÚLTIMS DIES DEL CASAL D’ESTIU 2021 
 

Finalitza el segon mes de Casal d’Estiu 2021 amb 

un recull de magnífiques vivències que han fet 

gaudir d’allò més als infants que hi han participat. 

Durant uns dies, els nens i les nenes del Casal han 

pogut celebrar diferents activitats, com per 

exemple unes olimpíades ben originals, aprofitant 

la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio 2021 que 

els ha servit per conèixer i entendre l’essència i els 

valors d’aquest esdeveniment esportiu que es 

celebra cada 4 anys arreu del món. A més a més, 

han aprés a elaborar ‘focaccia’ -una espècie de pa 

pla d’origen italià- realitzat al taller de cuina, 

també han fet polseres i excursions. 

Seguint el fil de la temàtica d’enguany, una de les 

activitats a destacar ha estat el taller de batucada on s’ha pogut experimentar i tocar diferents instruments. 

Per cloure aquest mes d’agost, s’ha celebrat l’esperada festa final amb disfresses de tota mena, karaoke en 

directe i molta música. 

En aquesta ocasió, l’activitat continua durant el de setembre fins a l’inici del nou curs escolar, moment que 

es tancarà una nova aventura d’estiu, plena d’aventures i de bons moments. 
 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL MES 
 

Durant el mes d'agost hi ha hagut l'abandonament d'una camada de 

gatets al voltant de la propietat d'un pagès del nostre municipi. Pel que 

sembla, eren quatre femelles que no tenien més de dues setmanes i que 

encara necessitaven de la seva mare per a sobreviure. 

Després de les primeres atencions rebudes per part de la persona que les 

ha trobat i de la informació a través d’un grup de whatsapp local, s’ha 

aconseguit trobar una llar per a dues de les gatetes, quedant les altres 

dues en mans del grup de rescat de Torres de Segre. 

Curiosament, l'endemà, algú ha deixat en una capsa dues gatetes més al 

davant de la casa d'una membre d'aquest grup, amb la qual cosa tornaven 

a ser quatre els animals a protegir. Al tancament d'aquest article, les 

quatre gatetes encara estan essent alimentades amb biberó, esperant 

trobar alguna casa on siguin ben rebudes i tractades. 
 

Si algú està interessat/da en adoptar-ne alguna, cal trucar a l'Ajuntament 

de Torres de Segre que us posarà en contacte amb el grup de rescat. 
 

En bé de la comunitat i dels animals, necessitem que les persones que 

tinguin gats, els esterilitzin ja que són uns animals que surten i entren 

de les cases i resulten difícils de controlar. Per això, és tan important 

evitar que criïn sense mesura. Actualment, al nostre municipi existeixen 

colònies de felins totalment descontrolades fruit d'abandonament de 

camades de gats no esterilitzats. 

L’estiu al Casal ha acabat amb un festa 
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VIOLÈNICA DE GÈNERE DURANT L’AGOST 
 

De nou, un cop més, hem de comunicar noves víctimes de violència de gènere que s'acumulen des de principi 

d'any 2021, arribant a les 33 dones assassinades per les seves parelles o exparelles i, com a conseqüència, 

16 menors han quedat orfes i 2 menors han estat assassinats pels seus pares. Crida l'atenció que de totes 

les víctimes, tan sols 7 dones havien denunciat els maltractaments dels seus agressors. 

La darrera actualització que inclou el mes d'agost es correspon amb la confirmació del cas per la violència de 

gènere d'una dona de 36 anys d'origen rus, a Rincón de la Victoria (Màlaga), presumptament assassinada 

pel seu marit, i una altra víctima de 60 anys a Sevilla. 
 

 

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 

 
 

ESTABILITAT METEOROLÒGICA, PIC DE CALOR I ESCASSETAT DE PRECIPITACIÓ 
 

El temps recollit al llarg dels 31 dies d’agost ha presentat moltes similituds amb el del mes de juliol, sobretot 

a nivell de registres i estabilitat general. Si l’anterior mes, la monotonia es va trencar el darrer dia amb el pas 

d’un front que deixà més d’11 litres de pluja, l’agost també tanca el cicle els últims dos dies amb una baixada 

de temperatura i lleu inestabilitat que acumula tant sols 2 mm de precipitació.  

Els valors més destacables de l’agost serien, bàsicament, els recollits entre el 12 i el 15 del mateix mes que 

coincideixen amb l’onada de calor que ha afectat el país i que ha deixat temperatures per sobre els 40 graus 

en més d’una ocasió durant el dia i nits força càlides que han fet més feixuc el descans a la nit. Després 

d’aquests dies de calor extrema, l’estabilitat ha tornat a imposar-se fins gairebé les darreres jornades.  

Tot i això, la lleugera baixada de temperatura que hem notat darrerament, fa que l’agost acabi amb unes 

mitjanes de temperatura normals per l’època: 32,6°C de màxima -dècimes per sota que la del mes anterior- 

i 18,2°C de mínima. Com a destacable, els tristos 4.7 mm recollits de pluja i el valor més alt de màxima en 

un dia del que portem d’any: 40,6 graus de dia i 22,1 graus de nit. 
 

 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «AGOST 2021»  
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGRE- 

 

 

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

01/08/21 27,4 °C 13,2°C 0 mm 12/08/21 40,2°C 22,1°C 0.3 mm 23/08/21 31,8 °C 19,6°C 0 mm 

02/08/21 30,1 °C 13,9°C 0 mm 13/08/21 37,8 °C 22,1°C 0 mm 24/08/21 31,4 °C 17,3°C 0 mm 

03/08/21 32,1 °C 16,4°C 0 mm 14/08/21 40,6 °C 21,1°C 0 mm 25/08/21 29,8 °C 19,1°C 0 mm 

04/08/21 30,6 °C 19,8°C 0 mm 15/08/21 37,7 °C 21,9°C 0 mm 26/08/21 33,7 °C 17,3°C 0 mm 

05/08/21 34,0 °C 18,1°C 0 mm 16/08/21 32,6 °C 18,0°C 0 mm 27/08/21 36,0 °C 19,2°C 0 mm 

06/08/21 33,2 °C 19,9°C 0 mm 17/08/21 30,9 °C 15,9°C 0 mm 28/08/21 33,6 °C 18,3°C 0 mm 

07/08/21 30,9 °C 20,1°C 0 mm 18/08/21 30,6 °C 14,8°C 0 mm 29/08/21 28,9 °C 15,6°C 0 mm 

08/08/21 29,0 °C 18,0°C 0 mm 19/08/21 27,1 °C 17,3°C 2.1 mm 30/08/21 24,7 °C 17,2°C 2.0 mm 

09/08/21 31,7 °C 17,5°C 0 mm 20/08/21 33,4 °C 17,2°C 0 mm 31/08/21 28,8 °C 17,7°C 0 mm 

10/08/21 34,5 °C 18,1°C 0 mm 21/08/21 36,5 °C 18,7°C 0 mm  
 11/08/21 37,1 °C 19,5°C 0.3 mm 22/08/21 34,7 °C 20,8°C 0 mm 

 

Temperatura màxima mitjana (mes): 32,6 °C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 18,2 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 4.7 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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’Organització Meteorològica Mundial defineix una onada de calor com un ‘temps càlid inusual’ que 

persisteix ‘un mínim de cinc dies’ amb ‘registres per sobre dels llindars habituals’. La concreció d’aquest 

concepte depèn de cada país, i a Espanya, l’Aemet determina que s’han de registrar ‘temperatures 

extremes entre el 5% de les més càlides, afectar el 10% de les estacions i durar almenys tres dies’.  

L’última onada que hem viscut d’aquest mes d’agost, en concret entre l’11 i el 15, ha complert aquestes tres 

condicions. Una calorada que és molt possible que sigui la darrera d’un estiu que no s’ha destacat pas per 

temperatures massa altes, tret d’algun dia en concret. 
 

Però, aquestes ‘onades de calor’ que ara es determinen de forma generalitzada arreu del territori, és un 

fenomen actual que deriva d’un ‘canvi climàtic evident’ o ja es produïen temps ençà a la nostra població? 

Som més partidaris de la calor de l’estiu o del fred de l’hivern? Què fem ara i que fèiem abans per ‘sobreviure’ 

a les altes temperatures de l’estiu?... 
 

Les respostes a totes aquestes incògnites les hem volgut anar a cercar, una vegada més, entre una 

representació del nostre veïnat, per conèixer de primera mà com viu la gent de Torres de Segre l’època de 

l’any més càlida avui dia i com ho feia, antigament, gràcies al sempre valuós testimoni dels veïns i les veïnes 

d’edat més avançada que ens han permés descobrir moltes coses, curiositats i tècniques que empraven 

generacions anteriors de torressencs i torressenques per a refrescar-se, en un període molt més limitat en 

quan a recursos disponibles, si ho comparem amb l’actualitat. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Què acostumes a fer per combatre les altes temperatures de l’estiu? 

“Quan fa molta calor vaig a les piscines amb la mare i així estic fresquet, 

perquè em banyo i jugo amb els amics i, si fa molta calor, ens quedem 

fins que les tanquen.  

A casa, engeguem l’aire condicionat quan fa molta calor i sortim al tard 

a passejar o a jugar amb algun amic. 

A l’estiu, també acostumo a menjar gelats que m’ajuden a estar més 

fresc. Aquest estiu, a les estades de futbol, quan feia molta calor ens 

refrescàvem amb la mànega d’aigua i ens ho passàvem molt bé”. 
 

 

 

Recordes anteriors onades de calor? Prefereixes la calor de l’estiu o 

el fred de l’hivern?  

“No recordo cap altra onada de calor, però cada estiu hi ha dies que fa 

molta calor i altres que no en fa tanta. 

A mi m’agrada més la calor de l’estiu perquè així puc anar a les piscines i puc menjar gelats. L’hivern, no 

m’agrada tant, no puc estar tanta estona al carrer perquè fa fred i es fa fosc aviat. A l’estiu, si fa calor, em 

poso roba fresqueta o em mullo i no passo calor, però a l’hivern a vegades tot i anar molt tapat tinc fred”. 

L 

 ALEIX DRUDES I MORA  (8 anys)  
Ha cursat 3r curs primària 

Escola Carrassumada 
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Què acostumes a fer per combatre les altes temperatures de l’estiu? 

“Per combatre les altes temperatures m'agrada molt anar a la piscina i 

a la platja a refrescar-me perquè m'encanta passar molta estona a 

l'aigua i fer ‘bombes d'aigua’ tirant-me a la piscina!.  

A més a més, quan viatgem a la muntanya a fer excursions amb la família 

també gaudeixo molt refrescant-me als rius perquè l'aigua allí acostuma 

a estar molt freda, ja que baixa de les altes muntanyes i és d'origen 

glacial.  

També a les nits d'estiu surto a la fresca amb els amiguets i passem una 

bona estona jugant plegats i, alguna cop, mengem gelats!”. 
 

Recordes anteriors onades de calor? Prefereixes la calor de l’estiu o 

el fred de l’hivern? 

“Jo no recordo onades de calor però sí que hi ha estius que alguna 

setmana fa més calor, però intento estar en llocs frescs o beure molta aigua.  

Si he de triar, prefereixo l'estiu perquè és més divertit: tot el dia faig activitats, vaig a la piscina, a la platja, 

fem vacances amb la família i visitem la muntanya on fem excursions de tot el dia per descobrir llocs nous i 

observar si veiem alguna animal al bosc!. A més a més, com he dit, sortim a la "fresca" a la nit i ens ho passem 

molt bé. A l'estiu, tot i que fa calor, pots estar molta més estona divertint-te i el dia és més llarg, per tant..., 

em quedo amb l'estiu i la calor”. 

 

 

 
 

 

Què acostumes a fer per combatre les altes temperatures de l’estiu? 

“Per passar la calor sempre ens aconsellen beure molta aigua i aliments 

líquids i procurar no sortir de casa durant les hores de sol més fort.  

A casa, durant l’estiu, preparem menjar més lleuger i fresc com ara 

amanides,  peix, gaspatxo i també algun gelat ben fresquet. 

Una bona manera de refrescar-se també és anar a les piscines del poble 

una estona per estar amb els meus amics i amigues”. 
 

 

Recordes anteriors onades de calor? Prefereixes la calor de l’estiu o 

el fred de l’hivern? 

“A l’estiu sempre acostuma a fer molta calor. Tot i que és una època de 

l’any que fem moltes coses divertides, en el meu cas prefereixo el fred 

de l’hivern perquè les temperatures són més suportables i ens podem 

moure millor al nostre ambient”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

 JULIÀ RUESTES I LLADÓS  (9 anys)  

MAIA ANDREA MURARU  (13 anys)   
Ha cursat 1r ESO 

Institut d’Alcarràs 

Ha cursat 3r curs primària 

Jesuïtes Lleida-Claver Raimat 
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Què acostumes a fer per combatre les altes temperatures de l’estiu? 

“Normalment, intentem mantenir una temperatura estable a casa. 

Obrim les finestres a primera hora perquè es refresqui l'ambient, i les 

tanquem i ho deixem tot fosc quan sortim a treballar. També ajuden els 

ventiladors o l'aire condicionat, aquest últim sobretot durant l'onada de 

calor. La piscina és una gran aliada durant l'estiu! A més, t'hi pots trobar 

amics i passar la tarda. Si vull anar a donar un tomb o a passejar el gos 

ho faig a primera hora o quan es pon el sol, ja que les temperatures 

baixen una mica. En general, procuro fer tot allò que vull però sempre 

evitant les hores puntes de calor”. 

 

Recordes anteriors onades de calor? Prefereixes la calor de l’estiu o 

el fred de l’hivern? “Recordo dies puntuals que ha fet molta calor, 

però aquí ja estem força acostumats a temperatures altes. Últimament, 

n'hem tingut més de seguides, però tenim molta més informació que en el passat per combatre-les. 

En general, prefereixo el fred de l'hivern a la calor, encara que quan hi ha boira i estem tants dies sense veure 

el sol, el trobo a faltar. Tot i això, crec que el fred es pot gestionar millor que no pas la calor, ja que sempre 

ens podem posar una capa més de roba i l'abric”. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què acostumes a fer per combatre les altes temperatures de l’estiu? 

“Per sort, a l’estiu estic de vacances. Un dels principals requisits i molt 

important que tinc a casa és un sistema de refrigeració. Quan estic a 

l’exterior, intento sortir a primeres o últimes  hores del dia. A la tarda, 

vaig a les piscines del poble on, a part de refrescar-me, fem tertúlia i ens 

retrobem amb la gent que no veig durant l’any. Durant el mes d’agost, 

el meu home fa vacances i llavors marxem amb els nens. Sempre 

intentem tirar cap al nord d’Espanya o pels Pirineus, ja que ens agrada 

la fresqueta i els paisatges”.  
 

Recordes anteriors onades de calor? Explica’ns que es feia anys 

enrere per passar la calor. Segur que també recordes alguna 

anècdota divertida! “De calor sempre n’ha fet, i més concretament 

al Segrià ja que estem ‘enclotats’. Ara, de tot se’n fa notícia. Però 

recordo fa anys enrere que també en feia molta. Potser també era degut a què anava a ajudar a mon pare a 

collir i la notava més. Com anècdotes recordo molt quan anàvem a collir amb ma germana Alba amb la Derbi 

Variant que per encendre-la havíem de recórrer tota l’avinguda Pau Casals, allí sí que passava una bona 

calorada, sempre passàvem per davant del cafè Virginia per veure la temperatura i ja ens posàvem de mala 

llet. Una altra era mon padrí Bernat que a les nits molt caloroses treia el matalàs al terrat i dormia a terra.  

Per sort, a casa dels meus pares, fa molts anys que van posar aire condicionat”.  

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

SÍLVIA GOIXART I SERRA  (22 anys)   
 

Estudiant del Doble Grau  

d’Estudis Anglesos i Traducció i interpretació 

ANNABEL TORRENTÓ I SISTERÉ  (40 anys)  
 

 

Mestra  
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Què acostumes a fer per combatre les altes temperatures de l’estiu? 

“Procuro fer vida normal, tot i que és cert que quan la calor s’intensifica 

més, millor buscar l'ombra! Durant la jornada laboral intento evitar les 

hores més fortes de sol: començar la jornada més aviat i allargar la tarda 

més tard de l'habitual. Faig com tothom: beure aigua freda sovint i una 

bona dutxa per refrescar-se. Sort tenim que les nits acostumen a ser més 

suportables, especialment quan corre l'aire, i sinó... toca recórrer al 

ventilador o l'aire condicionat”. 
 

 

Recordes anteriors onades de calor? Explica’ns que es feia anys 

enrere per passar la calor. Segur que també recordes alguna 

anècdota divertida! “Sí que recordo estius calorosos, però no es 

parlava d'onades de calor com avui dia. Les temperatures d'anys enrere 

eren similars, però potser sí que ara les jornades de calor més extrema 

s'allarguen més dies seguits. Quan érem petits ens banyàvem al riu, i de vegades també agafàvem les bicis i 

anàvem fins a la zona del ‘Salouet’, al Pantà d'Utxesa. Era un lloc concorregut a l'estiu abans que es 

construïssin les piscines municipals. A la nit, les famílies tenien el costum de sortir a la ‘fresca’ i trobar-se amb 

els veïns al carrer. Recordo perfectament beure ‘sidral’, un sobre amb un preparat en pols efervescent que 

es barrejava amb aigua freda i es prenia com a refresc!”. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Què acostumes a fer per combatre les altes temperatures de l’estiu? 

“Ara no noto tant la calor com quan era més jove però, de totes maneres, 

durant les hores més fortes de calor sempre procuro estar a casa fent ús 

del ventilador o de l’aire condicionat per refrescar-nos.  

Algun cop, de cara al tard quan s’està més bé, baixo a seure una estona a 

la porta de l’entrada de casa. Durant l’estiu, també mirem de beure molta 

més aigua”. 
 

 

 

Recordes anteriors onades de calor? Explica’ns que es feia anys 

enrere per passar la calor. Segur que també recordes alguna 

anècdota divertida! “No recordo altres onades de calor com les d’ara 

però, segurament, n’hi ha hagut ja que hi ha hagut estius molt calorosos. 

Jo vaig néixer a Rubielos de Mora, a la província de Teruel, i allà a les nits 

no feia la calor que feia aquí. Vaig venir a Torres de Segre amb 11 anys i, 

aleshores, la canalla anàvem a jugar a refrescar-nos i a banyar-nos al riu, doncs no hi havia piscines.  

El meu pare i jo sempre hem estat molt pescadors i recordo que, més d’un cop a l’estiu, mentre pescàvem, 

ens vam arribar a tirar al riu per mullar-nos, de la calor que arribàvem a tenir”. 
 

 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

AURELI ARANDA I COMABELLA  (56 anys)   
 

Comercial empresa 

productes fitosanitaris 

MANOLO MARTÍN I CONEJOS  (85 anys) 

 

 

Constructor 

jubilat 
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Què acostumes a fer per combatre les altes temperatures de l’estiu? 

“Acostumo a estar a casa el màxim de temps possible, sobretot, durant 

les hores de més calor perquè hi ha moments que al carrer la 

temperatura és molt alta, amb l’aire condicionat obert alguna estona. 

Cada matí, vaig a les piscines quan obren a les 11:00 hores i hi estic unes 

hores. Allí, ens trobem unes quantes persones jubilades i la veritat és que 

s’hi està molt tranquil i molt bé. Quan arribo a casa, a l’hora de dinar, la 

frescor de la piscina encara et dura un bon temps.  

També procuro beure molta aigua, algun gelat de tant en tant i, sobretot, 

molta fruita i aliments lleugers”. 
 

 

 

Recordes anteriors onades de calor? Explica’ns que es feia anys 

enrere per passar la calor. Segur que també recordes alguna 

anècdota divertida! “Anys enrere, també en feia de calor i molta i la 

gent llavors feia el que bonament podia per a poder fer-n’hi front.  

Recordo que quan el pare i la mare venien de treballar del camp, per allà les 12 hores del migdia, mullàvem 

l’entrada de casa perquè es refresqués i jo ja tenia els ‘sillons’ o càntirs preparats per anar al pou de ‘Cal Beà’ 

-al costat de casa- a buscar aigua fresca. Abans, amb galledes en portàvem també en un cubell gros de casa 

on hi posàvem el beure perquè es mantingués fresc. Quan arribaven els pares a casa, es prenien uns ‘bolados’ 

-una mena de dolç fet amb sucre allargat que venien a ‘Ca la Antonieta del Pepito’- i que juntament amb un 

bon glop d’aigua fresca era una bona forma de recuperar-se de les altes temperatures.  

A més a més, en aquell temps es bevia ‘sidral’ que era una beguda molt refrescant i coneguda. Recordo anar 

algun cop a l’estiu, amb el meu pare, a prendre un ‘soldat’ -cafè amb gasosa i gel- al ‘Cafe del Tadeia’ que els 

servia amb una bona escuma. 

A casa nostra, al pis de baix, l’habitació de la mare i la cuina estaven fetes d’una rajola vermella que es podia 

mullar i era molt fresca. Recordo moltes migdiades d’estiu veure la mare dormint en un matalàs directament 

al terra de l’habitació per a poder descansar millor. 

Al tros, quan anàvem a collir fruita, les botelles d’aigua que dúiem, les posàvem als ‘braçals’, d’aquesta 

manera es mantenien fresquetes i resultava més agradable beure quan ‘apretava’ la calor, fins que van sortir 

les primeres neveres. 

El meu pare, que tenia molt bones mans, va idear un ventilador molt original amb una fusta a la part superior 

en forma de mitja lluna on penjàvem unes estovalles i ell l’anava balancejant mentre estàvem a taula per 

estar més frescos. També va fabricar les primeres neveres del poble amb suro, unes rajoletes blanques i unes 

planxes de ferro, on s’hi posava gel que distribuïa el ‘Closa’ i servia per emmagatzemar-ne beure i altres. 

D’aquestes neveres quadrades, el Peret en va fabricar unes quantes més per encàrrec a d’altres veïns i veïnes 

del poble.  

Abans, també era costum sortir cada dia a la ‘fresca’ on es compartia moments i tertúlia amb el veïnat. Ens 

agrupàvem molta gent i ens ho passàvem molt bé jugant pel carrer. Recordo que aleshores feia més fresca 

que ara a les nits”. 

ENRIQUETA FORCAT I ESCOLÀ  (78 anys)  

(29 anys) 

 

Remalladora 

jubilada 
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Què acostumes a fer per combatre les altes temperatures de l’estiu? 

“El que acostumo a fer és no sortir a les hores punta de casa, per no tenir 

massa perill de la calor i beure molta aigua durant tot el dia. 

Una dutxa també és bona per refrescar-se. Per menjar, fem coses 

fresquetes, que són més apetitoses i, amb la calor, passen més bé. 

A casa, miro d’evitar que hi entri la calor i fico el tendal per evitar 

l’entrada del sol a les hores més fortes. Quan marxa el sol, obro les 

finestres i deixo que es ventili per si tenim sort i corre airet.  

Tinc un ventilador al sostre del menjador que el faig servir força perquè 

penso que va molt bé per renovar l’aire, i també un ventilador de peu.  

A casa disposem també d’aire condicionat, però... amb els preus de la 

llum, ara per ara es pot considerar que és un luxe i no l’engeguem tant, 

sols els dies que ens fa més falta”. 

Recordes anteriors onades de calor? Explica’ns que es feia anys enrere per passar la calor. Segur que 

també recordes alguna anècdota divertida! “Vivim en un  poble on a l’estiu sempre ens ha fet molta calor, 

per tant, penso que sempre hem patit onades de calor com les que tenim ara.  

Anys enrere, una de les coses que fèiem era estar als baixos de casa sempre que podíem perquè era el lloc 

on s’hi estava més fresc. Als vespres, sortíem al carrer ‘a prendre la fresca’ i ens reuníem uns quants veïns i 

veïnes del carrer. Hi havia molts dies que anàvem a dormir sense que la fresca hagués aparegut però, 

almenys, era bonic trobar-nos i estar una estona plegats. De fet, és una cosa que encara faig a dia d’avui, 

sempre que puc, però ara he canviat horaris i ho faig a última hora de la tarda, quan ja no fa la calor tan forta. 

Quan treballava de perruquera, el que procurava fer era deixar les portes de casa, tant la de davant com la 

del darrere, obertes de bat a bat, perquè llavors no teníem aire condicionat i així, si bufava una mica d’aire 

hi passava el corrent, d’aquesta manera semblava que es renovava l’ambient més sovint i que no feia tanta 

calor. A més a més, també hi tenia un ventilador, però, no es notava gran cosa. Aleshores era un altre món i 

no teníem les condicions i comoditats d’ara. 

De petita, recordo que anàvem a banyar-nos al riu perquè no teníem piscines al poble, en aquells temps, era 

l’únic que podíem fer, i la veritat és que ens ho passàvem molt bé”. 

 
a majoria del nostre veïnat entrevistat coincideix en dir que de calor i de temperatures extremes, a 

Torres de Segre, sempre n’hem tingut i n’hem sofert, uns anys més i d’altres menys.  

Del seu testimoni també en deriva que, la nostra, és terra de contrastos entre dues estacions extremes 

-l’estiu i l’hivern- i que hi ha disparitat de criteris entre la població més jove a l’hora d’escollir entre quina de 

les dues prefereixen, ja que a totes en veuen aspectes positius i negatius. 

D’anècdotes curioses i divertides de com s’intentava passar abans la calor segur que n’hi ha moltes més de 

les que ens han contat i donaria peu a escriure un bon reportatge. Ara, la vida ens ofereix més comoditats i 

facilitats per fer front a les altes temperatures, anys enrere, ja heu vist i sabeu que l’única solució era tenir 

força enginy, aprofitar recursos i fer cas de l’experiència i saviesa de la gent més gran. 
 

L 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

PEPITA MIARNAU I DOMÈNECH  (78 anys) 

 

 

Perruquera 

jubilada 

Joan Companys i Cabau 
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LA CAMPANYA DE LA FRUITA DOLÇA TANCA L’ESTIU AMB OPTIMISME 
 
 

 A casa nostra, aquesta temporada és de les bones. Excepcions sempre n’hi ha, però en general, la fruita del 

2021 portarà més alegries que maldecaps a Torres de Segre. Hi ha moltes raons que conviden a l’optimisme, 

sobretot quan els precedents dels últims estius no han estat pas per tirar coets. Sembla que per fi arriben 

bones notícies sobretot pels nostres pagesos, en un sector que a més de l’afectació global provocada per la 

Covid-19, havia estat molt mermat tant a nivell de producció com de preus. 
 

ENSURT PER LES GELADES 
 
 

L’inici de l’actual curs tampoc havia estat el desitjat. L’hivern 

acabava amb unes contundents gelades que per Sant Josep van 

espantar de valent als pagesos en veure que les seves finques 

estaven força afectades. La nit del 19 al 20 de març els 

termòmetres van baixar als zero graus i bona part de la zona 

fructícola del Segrià també es va llevar amb una glaçada sobre 

els camps. En nits com aquestes, els pagesos intenten evitar els 

efectes del fred encenent petits focs a les finques, posant en 

marxa el reg per aspersió per protegir precisament les flors, o 

amb ventiladors per fer fluir l’aire a les parcel·les de fruiters. Si 

no és possible optar per remeis com aquests, poca cosa més queda que creuar els dits. 
 

En el seu moment Agroseguro confirmava la gravetat de les últimes grans gelades i la superfície afectada a 

Espanya va ser d’unes 38.000 hectàrees assegurades, majoritàriament de cultius de fruiters, ametller i raïm 

de vi. El Segrià va registrar la major part de les 8.800 hectàrees afectades a Catalunya, majoritàriament 

finques de préssec, pera i poma, fins i tot, altres cultius com l’ametller o el raïm. 
 

AUGMENT DE LA PRODUCCIÓ SORPRENENT 
 

 

Afortunadament, a casa nostra el mal no va ser el que semblava en un inici. Com diem, les excepcions hi 

són, i al terme de Torres de Segre, les finques més afectades van ser les més properes al riu, en zones com 

els Emprius i les Sinogues.  

Ara bé, durant el període d’aclarir, a la primavera, els 

arbres tenien millor salut del que s’esperava. Si que és cert 

que les varietats més primerenques, aquelles collides fins 

a mitjans de juny, han estat les més afectades per les 

gelades, i això s’ha traduït, amb menys producció de fruita. 

A partir de llavors, sorpresa. La producció ha estat 

generosa a la majoria del nostre municipi. L’optimisme ha 

anat incrementant a mesura que han passat les setmanes 

i s’han collit les varietats del juliol i l’agost. Els ‘palots’ 

s’han omplert amb quilos i quilos de fruita de pinyol.  
 

Una de les curiositats de l’actual campanya és que en la majoria dels nostres bancals la maduració de les 

primeres varietats de l’estiu s’han endarrerit una setmana del que estava previst i, en canvi, la fruita de 

final de campanya s’ha avançat una setmana. La conseqüència és clara: la mateixa tasca de recol·lecció en 

menys temps, fet que ha provocat que molts pagesos i treballadors s’haguessin d’esprémer al màxim per 

agafar el gènere dels nostres bancals. 

 

LA
 N

O
TÍ
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A 

 

 

Flors envoltades de gel per protegir-les de les gelades 

Ensulfatar és una de les tasques que els pagesos fan perquè els 

arbres tinguin millor salut i produeixin fruits de qualitat 
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LA INCÒGNITA DE LA COMERCIALITZACIÓ 
 

 

Es preveu una bona campanya de comercialització. Les perspectives a casa nostra fa que aquesta pugui ser 

una de les millors temporades dels últims anys. El sector manté bones sensacions i augura que els preus que 

s’establiran per la fruita seran destacables.  

Justament un dels motius que ajudaran a la pagesia de Torres de Segre són les gelades. L’afectació en el 

conjunt del Segrià va ser notable, i en aquest sentit, el nostre municipi va sortir menys malparat, cosa que es 

traduirà amb un millor preu per tots els quilos de fruita provinents dels nostres camps. Tot plegat sona molt 

bé, i realment, ja convenia escoltar bones notícies d’un sector que cada any semblava més delicat. És cert 

però, que cada campanya comercialitzadora de fruita és diferent. Ni hi ha normes ni resultats fixes: finalment 

intervenen una gran varietat de factors. Veurem quines són les notes finals en acabar el curs. 
 

COVID-19: LA LLIÇÓ APRESA 
 

Pràcticament hem superat la segona campanya de la fruita dolça de Lleida marcada pels efectes de la Covid-

19. Després de la primera experiència l’estiu del 2020, amb polèmica i problemàtica pels brots sorgits en 

plena fase de desescalada, ens preguntem: què hi hagut de diferent aquest any? Què s'ha fet per intentar 

evitar els errors comesos? Ningú volia repetir el mateix escenari durant la campanya del 2021, així doncs, les 

administracions -amb l’ajuda de sindicats i entitats- han impulsat una sèrie de mesures en matèria de salut, 

treball i habitatge. El resultat... menys afectació del coronavirus, millores de condicions laborals i major 

facilitats per allotjar-se. 
 

En matèria de salut, el punt de partida de la situació pandèmica d'aquesta 

campanya ha estat més favorable. La pressió exercida pel sector per incloure 

a persones temporeres en l'estratègia de vacunació com a treballadors 

essencials finalment ha donat els seus fruits i s'han començat a vacunar 

centenars de temporers amb la monodosi de Janssen. A més, el cribratge 

massiu realitzat al maig a més d’un centenar d’empreses agrícoles del Segrià 

va resultar de gran ajuda: les proves PCR voluntàries detectaren casos 

asimptomàtics proporcionant una primera radiografia de la situació a l'inici 

de la campanya. Una altra mesura positiva ha estat la contractació de 

mediadors que han facilitat la comunicació intercultural amb els temporers. 
 

En quan al treball, destaquen mesures com les subvencions de la Generalitat 

als pagesos que han ofert allotjament gratuït o que contractin temporers que 

visquin a menys de 40 km per incentivar la contractació de proximitat. 
 

Finalment, pel que fa a habitatge, aquest any s'han activat mesures mentre 

s'avança en la construcció d'un alberg municipal a Lleida per al 2022: habilitació de pavellons firals (aquest 

cop amb llits i àpats més adaptats als països d'origen) i s'han tancat acords amb el gremi d'hostaleria per a 

aquelles persones que puguin assumir el cost d’allotjament. A més, també s'han activat més de 200 places 

en habitatges de lloguer social i d’emergència repartits pel territori. 
 

Aquest conjunt de mesures ha estat possible gràcies a l’increment de pressupost i a una voluntat política, 

pressionada tant per la societat civil organitzada com pel sector empresarial. Són mesures pal·liatives i de 

caràcter local, però cal celebrar-les, ja que suposen un pas endavant en la millora de les condicions dels 

temporers i s'han reforçat mecanismes de cooperació entre els actors implicats. No obstant, a llarg termini 

queda pendent avançar amb accions més estructurals que contribueixin a construir un model agrícola més 

respectuós amb els drets laborals i que a la vegada dignifiqui el treball al camp. Això implica replantejar el 

nostre model d’agricultura? 
 
 Christian Aranda i Cubeles 

El préssec ‘paraguaio’ és una de les 

varietats més abundants a les finques 

de Torres de Segre 

https://www.lleida.com/noticia_canal/comenca-la-vacunacio-amb-janssen-dels-treballadors-de-la-campanya-de-la-fruita-del
https://www.lleida.com/noticia_canal/comenca-la-vacunacio-amb-janssen-dels-treballadors-de-la-campanya-de-la-fruita-del
https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20210331/6619747/albergue-temporeros-personas-sin-hogar-lleida-listo-2022.html
https://lleidadiari.cat/lleida/lleida-centenar-places-allotjament-temporers-quatre-euros-nit
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TASQUES DE NETEJA EN DIFERENTS PUNTS DEL POBLE I DELS TRANSFORMADORS DE LLUM 
 

Seguint amb una tasca que 

acostuma a ser habitual cada 

mes, des de principis d’agost 

s’han netejat diversos espais 

de la població. 

A més a més de carrers i 

indrets comuns, també s’han 

retirat males herbes i recollit 

escombraries depositades al 

terra dels transformadors de 

llum ubicats en diferents punts de la vila. Una acció necessària per garantir la seguretat i més davant 

l’advertiment de l’elevat risc d’incendi dictaminat a causa de l’onada de calor que ha elevat el mercuri pel 

voltant dels quaranta graus durant uns dies consecutius. 

 

COL·LOCACIÓ DE NOVES SENYALS DE CIRCULACIÓ 
 

S’han col·locat nous senyals de circulació dins el 

nostre terme municipal aprofitant l’alt volum de 

vehicles que hi transiten en aquesta època de l’any. 

Concretament, un senyal d’STOP a l’encreuament 

entre el ‘camí de la Via’ i la carretera d’accés al 

poble pel pont. Un punt perillós per la incorporació 

de vehicles des d’una via secundària a la principal. 

També s’han reforçat les indicacions existents al 

final del carrer Pompeu Fabra per evitar que els 

camions baixin contra direcció en aquest indret del 

municipi garantint que facin la correcta 

circumval·lació baixant pel carrer Onze de Setembre. 

 

REPARACIÓ D’UNA RASA SOBRE EL FERM DE LA CARRETERA DELS PLANS 
 
 

L’equip de la brigada municipal de l’Ajuntament ha reparat una rasa de 

grans dimensions que s’havia format amb els dies fruit del pas constant 

de vehicles pesants i de l’assentament del terreny en aquella zona. 

L’actuació en concret s’ha realitzat en el tram final de la coneguda com 

a ‘recta dels Plans’ dins el terme municipal i ha necessitat una 

intervenció ràpida ja que és un punt força concorregut i més en l’època 

que estem coincidint amb la campanya de la fruita dolça. 

Sanejar el forat tot enretirant el paviment malmès i aplicar el quitrà en 

fred per després compactar-ho bé i deixar a nivell la part reparada, han 

estat els passos a seguir per resoldre aquesta incidència i poder garantir 

la seguretat de circulació en aquest tram de la població. 
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Imatges que mostren l’abans i el després de l’actuació, en aquest cas del transformador del costat de Fruites Font 

Les noves senyals verticals milloraran la seguretat viària 

Operari aplicant el quitrà nou sobre el sot 
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TASQUES DE SEGA AL CAMÍ VERD DEL RIU  
 

 

El valuós espai natural del que disposem requereix d’unes 

tasques constants de manteniment que resulten 

imprescindibles per la seva ‘salut’ i per la seva conservació, i més 

durant el període que comprèn la primavera i l’estiu, que 

esdevenen els mesos de més activitat en general. 

Per a poder lluir de paisatge i gaudir-ne, cal dedicar esforços per 

a conservar-lo en les millors condicions possible. Una de les 

actuacions més importants durant l’estiu són les feines de sega 

de diferents indrets del nostre entorn tal com s’ha fet 

darrerament, tot actuant, en aquesta ocasió en un tram del camí 

verd del riu, des de la zona de la part baixa del Molí, la basseta 

i part del camí paral·lel  incloent l’espai delimitat on es troben 

els cavalls de la Camarga. En els pròxims dies, es preveu 

completar l’acció fins l’altre extrem. 

Amb aquests treballs efectuats pel tractor mecanitzat de 

l’Ajuntament s’evita la proliferació d’herba en excés, es manté 

net l’entorn reduint el volum de combustible davant la 

possibilitat d’incendi i es conserven els accessos i els camins 

aptes permetent als vianants gaudir d’un entorn natural únic. 

 

NETEJA DE PARCEL·LES DINS EL MUNICIPI DAVANT LA INACTIVITAT DEL PROPIETARI 
 

En els darrers dies, 

l’Ajuntament ha hagut d’actuar 

d’ofici en alguns dels solars de 

dins del municipi que es 

trobaven bruts i descuidats i 

no complien la normativa 

municipal que els obliga a 

mantenir-los segats i nets. 

Cada any, a través d’una 

circular informativa, des del 

Consistori s’informa els 

propietaris i a les propietàries 

de parcel·les que es troben dins 

el nucli urbà de l’obligatorietat 

de tenir-los en òptimes 

condicions per garantir la 

seguretat del veïnat. Una 

mesura recollida a les 

ordenances municipals que també contempla que els terrenys estiguin tancats correctament. 

Passats uns dies, després de fer un llistat valorant l’estat de totes les parcel·les i uns recordatoris a les que 

encara estaven brutes, s’ha procedit a segar-les amb la maquinària municipal per qüestions sanitàries i de 

seguretat i el cost de l’esmentada actuació es carregarà a les persones que en són propietaris. 

Imatge de la neteja efectuada en aquest tram  

Imatges que mostren l’abans i el després de l’actuació en dues de les diverses parcel·les  
en les que s’ha hagut d’actuar d’ofici 
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CONTINUA LA INSTAL·LACIÓ DE PAPERERES EN DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI 
 

Aquests dies s’han continuat instal·lant noves 

papereres dins el casc urbà, en concret al carrer 

Pau Casals i zona de ‘les Casetes’ -carrers Antoni 

Gaudí, Joan Carles I, Príncep d’Astúries, etc.-, 

ampliant d’aquesta manera l’espai al municipi 

equipat amb aquests nous recipients de recollida 

d’escombraries.  

Després de completar el mes passat la col·locació 

al costat d’alguns dels establiments més 

concorreguts de la vila i, anteriorment, als carrers 

Molí, Pompeu Fabra i Onze de Setembre, el nostre 

poble ofereix, avui dia, més punts per a dipositar deixalles amb el clar objectiu de reduir el seu llançament 

sobre la via pública. Un propòsit rellevant que depèn de la bona voluntat i col·laboració de la ciutadania per 

aconseguir uns espais més nets i acollidors i, en definitiva, una millor imatge de Torres de Segre. 

 

ALTRES ACTUACIONS DIFERENTS REALITZADES 
 

A més de les actuacions esmentades anteriorment, l’equip de la Brigada 

Municipal n’ha estat fent d’altres durant el mes d’entre les quals: 
 

 Netejar la reixa d’entrada d’aigua als dipòsits municipals. 

Completant l’actuació de neteja dels dipòsits municipals efectuada el 

mes passat com a mesura de prevenció davant el vessament detectat 

d’hidrocarburs al canal de Seròs, a principis de mes s’ha netejat la 

reixa que hi ha al punt d’entrada de l’aigua del mateix canal que la 

deriva als dipòsits. Aquest enreixat metàl·lic té la funció de retenir 

elements grans que arrossega l’aigua evitant que filtrin pel conducte.  
 

 Buidar i netejar l’interior dels dipòsits d’aigua potable de les 

urbanitzacions ‘dels pescadors’ i ‘Molí-tossal’ a Utxesa. S’ha buidat 

per complet els dipòsits d’aquestes dues zones residencials d’Utxesa 

per a poder netejar amb aigua a pressió l’interior d’aquests. Una 

acció recomanable per garantir una millor qualitat de l’aigua que s’hi 

emmagatzema destinada a l’ús quotidià de les persones residents. 

Aquesta actuació és una feina que es fa cada any en tots els dipòsits 

de les diverses urbanitzacions de l’embassament. 
 

 Condicionar l’espai d’esbarjo de la Llar d’Infants i modificació de 

mobiliari. S’ha netejat l’espai d’esbarjo retirant les herbes i la brossa 

acumulada. També s’han modificat de lloc unes estanteries interiors. 

En els propers dies, abans de l’imminent inici escolar, està previst la 

resta d’actuacions habituals tant a la Llar com a l’Escola per deixar-

ho llest de cara a l’inici de les classes. 
 

 Netejar el pati interior que hi ha entre els coneguts com a ‘pisos dels 

mestres’ i el Consultori Mèdic local, tot retirant deixalles i males 

herbes acumulades i deixant l’espai en òptimes condicions. 

Neteja de la reixa d’entrada d’aigua del canal  

Membres de la brigada a l’interior d’un dels 
dipòsits netejant amb aigua a pressió 

Operaris municipals posant les noves papereres en diversos punts  
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Aquest cop, en l’apartat de l’Entrevista apostem per l’esport. 

Darrerament, el President del Camp de Tir de Torres i un equip 

de tiradors, la majoria socis del nostre Camp, han obtingut un 

excel·lent resultat en el Campionat de PRS, que es va fer el dia 10 

de juliol a la localitat aragonesa de Tardienta. Concretament, el 

primer i segon lloc respectivament. Ja fa temps però, que els 

tiradors del Camp de Torres aconsegueixen molt bons resultats 

allà on participen. Aprofitem doncs la ben entesa per parlar amb 

el Jordi Ribes, actual President del Camp de Tir de Torres de 

Segre, a fi de donar a conèixer el que s’hi fa, el que s’hi practica i 

el que s’hi aconsegueix, esdevenint un dels ‘camps de Tir’ més 

ben valorat d’Espanya. 
 

 

 

 

 

 

 

D’on et ve aquesta afició pel tir? 

Ha estat sempre una cosa innata. A casa, sempre van 

ser contraris a les armes però, jo des de petit que volia 

una escopeta de perdigons, alguna ballesta... Fins i 

tot, alguna cosa me la vaig comprar mig d’amagat 

perquè no ho sabessin els meus pares. 

Vaig començar essent caçador, encara que realment 

la caça no m’agradés, però aquesta va ser la manera 

més fàcil d’accedir a les armes. Després vaig deixar la 

caça per centrar-me en el tir. 
 

Ara per ara, en quines modalitats tires? 

Tot i que he tirat amb pistola, a mi m’agrada el fusell 

o la carabina, l’arma llarga en qualsevol modalitat. La 

que practico més és la PRS i la F-Class.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Aquesta darrera es tira a llarga o mitja distància, 

estirat a terra, amb rifle o carabina i amb un ‘bípode’ 

al davant i un saquet darrere de l’arma. Potser amb 

carabines del 22 que seria a 50, 100 o 200 metres quan 

tirem a  Torres de Segre i, si anem a fora, podem tirar 

més lluny, a 600 o 1.000 metres. 
 

Quina és la fita aconseguida de la qual et sents 

més orgullós? 

Vaig guanyar el campionat d’Espanya de 600 iardes a 

Parga (Galícia), l’any 2018. Allí, amb la selecció 

catalana vam guanyar també en gairebé totes les 

modalitats. 
 

Darrerament, però, has obtingut el primer lloc en 

el campionat PRS de Tardienta. En què consisteix 

aquesta modalitat?  

Es tracta de tir amb fusel a llarga distància, més 

dinàmica que qualsevol altra disciplina. Tires a blancs 

mòbils, en situacions complicades, distàncies 

desconegudes, diferents obstacles. És com un seguit 

de proves que fa que el tir sigui més divertit. A 

Tardienta, concretament, vam tirar en una mena de 

desert  on les distàncies podien anar des de 300 a més 

de 1.000 metres. Personalment crec que aquesta 

modalitat anirà obrint-se camí en el camp del tir. 
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“ El tir em serveix per a conèixer i relacionar-me amb gent nova,  
desconnectar de la feina i ser més metòdic, tranquil i organitzat en el dia a dia” 

 
 

President Club de Tir de Torres de Segre 

 

Va néixer el 30 d’octubre de l’any 1977 a 

Soses, per tant té 43 anys.  

Fill d’en Domingo Ribes i de la Pura 

Roca, ambdós de Soses també. Té una 

germana, la Marta Ribes.  

Està casat amb la Neus i té dues nenes 

de nou i cinc anys respectivament, la 

Sara -la gran- i la Júlia - la petita-. 

El Jordi té una empresa de sistemes de 

reg, des de fa molts anys. 

L’única afició que ell ens confirma tenir 

actualment és el tir. Això sí, el Jordi 

gaudeix molt també fent petites 

excursions amb la família, anant en 

bicicleta amb les nenes o d’alguna 

sortida a la muntanya.  
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Amb l’equip ‘Shooters of Segrià’ també vàreu 

obtenir la segona classificació a Tardienta, oi? Per 

què un nom en anglès? 

Els ‘Shooters of Segrià’, som quatre tiradors, tres 

socis del camp de Torres i un tirador de Girona que, 

de ben segur, es farà soci de Torres ben aviat. Sí, vam 

fer un bon paper, estem contents. 

I referent al nom, saps que passa? que aquesta 

modalitat ha estat importada dels Estats Units i porta 

aquest aire americà..., per això ens vam dir així. 
 

Sé que els tiradors del camp de Tir de Torres sou 

esportistes que aconseguiu molt bons resultats. 

Al camp de Torres hi ha molts bons tiradors, és veritat. 

Crec, i no ho dic només jo sinó que ho diu tothom, que 

aquí tenim els millors tiradors d’Espanya. I el que a mi 

m’agrada és que, a més a més de considerar-nos bons 

professionals, allà on anem ens tenen com a bones 

persones. Nosaltres, quan anem als camps, a 

diferència d’altres tiradors, expliquem com ho fem, 

les coses que ens van bé o no... creem un bon rotllo 

que fa que siguem ben rebuts a tot arreu. 
 

Si em permets Pepita, m’agradaria anomenar tres 

tiradors del Club de Torres que considero que són uns 

veritables ‘cracks’: el Joaquín Bolsa (Saragossa), 

l’Antonio Hernández (Torres de Segre) i el Raül 

Charles (Alcarràs). Tots tres sempre aconsegueixen 

podi en les competicions que van. Són realment molt 

bons tiradors. 
 

 

Parla’ns del Club de Tir Torres de Segre. Quants 

socis i sòcies té? 

El Club compta amb uns 150 associats però, 

malauradament, n’hi ha molt pocs de Torres de Segre. 

No sé per què hi ha tan poca gent del poble..., hem 

fet portes obertes, a Torres hi ha molts caçadors... 

però, no s’acaben de decidir i mira que aquest camp, 

a tot arreu, el tenen amb molt bona consideració i ve 

molta gent de fora. 

Ara, farem una campanya per captar socis i sòcies en 

la que no cobrarem la quota d’entrada i només 

s’haurà de fer efectiu el pagament semestral. 
 

Actualment, el Camp de Tir està més centrat en les 

tirades en rifle, hem arreglat la galeria de pistola, però 

la tipologia de tiradors que venen a Torres apostem  
 

més pel rifle o la carabina. Pensa que molts dels 

nostres socis ho són també del Camp de Lleida, de Can 

Bosch o de Fraga que estan més especialitzats en 

pistola i, nosaltres, no podem competir amb aquestes 

instal·lacions. Estem més centrats en l’arma llarga. Tot 

i això, a Torres de Segre es pot tirar tant en arma llarga, 

com en pistola i avantcàrrega. 
 

Quins horaris feu? 

Els dimarts i els dimecres està tancat el camp. Els 

dijous, divendres i dissabtes s’obre de 9.00 a 16:00 

hores i els diumenges i dilluns de 9.00 a 13.00 hores. 
 

Si parlem del futur del Camp, em sembla que 

podem explicar un projecte que esperem que, en 

breu, pugui fer-se realitat? 

Sí, ja fa temps que anem darrere de l’ampliació del 

Camp de Tir a 300 metres. Ara, hem aconseguit, amb 

l’ajut de l’Ajuntament, fer una permuta amb el veí del 

darrere del Camp. D’aquesta manera, ell podrà 

disposar d’uns terrenys laterals i nosaltres podrem 

ampliar els metres. Tenim la documentació, el 

projecte ja està fet i esperem els diferents permisos 

per començar les obres. Haurem de parlar amb les 

diferents administracions i fer altres accions per tal de 

buscar el finançament necessari. 

Ara per ara, a Espanya, només hi ha el camp de 

Granada amb aquests metres de tir. Aquesta 

ampliació obre la porta a un munt de modalitats, fins i 

tot olímpiques, i penso que serem l’enveja de molts 

altres camps. 

El projecte d’ampliació de l’actual camp de Tir de Torres de Segre 

permetrà poder tirar a 300 metres de distància, el segon en tot l’Estat 
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I això també obrirà la porta a aquesta nova 

modalitat? La PRS? 

Sí, ja estem treballant-hi! Com que és un tipus de 

tirada en el que es fan exercicis diferents i diversos 

obstacles, ja tenim apunt alguns objectes per a poder 

practicar. També hem muntat gongs metàl·lics per 

poder tirar amb el calibre 22 en rifle i no haver de 

canviar dianes, així quan toques es mou la xapa.  

Jo penso que aquesta modalitat és el futur.  
 

Creus que el Tir és un esport masculí? 

No, no ho crec, però poques dones hi ha que tirin avui 

dia i, de fet, les que ho fan, són més bones tiradores 

que els homes. En general, les dones sou més 

metòdiques i ordenades, i el que feu, ho feu amb més 

precisió. Jo crec que el problema és que aquest esport 

encara està estereotipat com a masculí. 

Encara que només representin el 3% del total, les 

dones que ens trobem en els campionats són molt 

ben rebudes i tractades amb respecte. Ens agradaria 

que n’hi hagués més. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Francesc X. Miarnau 

De viatge de nuvis. En Francesc Xavier i la seva esposa van recórrer uns 

5.000 quilòmetres amb el seu cotxe, un Citroën 2 CV, durant 1 mes i mig 

passant per la Costa Brava, França, Suïssa, Alemanya, Àustria, Itàlia, 

Mònaco i Liechtenstein. 

El dia 10 de setembre del 2004 es va inaugurar el 

Camp de Tir de Torres de Segre. Recordo que no va ser 

una gesta fàcil, però recordo també que hi va haver 

persones que es van implicar al màxim perquè el Camp 

fos una realitat.  

Personalment, em sento satisfeta de que, al llarg 

d’aquests anys, els tiradors del Camp del nostre poble 

hagin assolit i assoleixin encara, llocs importants en els 

diferents campionats en els quals participen. Per una 

altra banda, però, m’agradaria que més gent de Torres 

s’hi impliqués i en pogués gaudir. Gràcies Jordi, a tu i a 

la junta actual per continuar tirant aquest projecte 

endavant. 

De tota manera, penso que el nostre Camp de Tir, es 

mereix emplenar les pàgines d’un “Sabies que...”. El 

més aviat que puguem farem una recerca de la història, 

tant de les persones com d’unes instal·lacions que ara 

farà 17 anys que posen el nom de Torres de Segre ben 

amunt. 

 Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

Jordi Ribes i Roca 

Any 1984. En Jordi Ribes amb 7 anys d’edat Any 2021. Copa Rfedereto F-Class rimfire al camp de Torres de Segre 
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Característiques de la fotografia 

FOCAL: 14 

              EXPO: 24’ (seqüència de 48 fotografies) 

ISO: 100 
 

 
 

 

“Una fotografia circumpolar és una imatge en la qual es capta el moviment de les estrelles en 

el cel, en forma d'arcs de cercle amb centre en el pol celeste o estrella Polar que indica la direcció 

Nord. Els cercles doncs ens marquen el recorregut dels estels durant la nit”. 

 

 

Josep M. Prada 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -5a PART- 
 

 

 

CARRER SALADÀ -segona part - 
 

Apreciats lectors i apreciades lectores de la Revista ‘El Pregoner 

de Torres’, en les properes planes d’aquest nou Sabies que... 

trobareu la segona part de les botigues i establiments antics que 

no vam poder incloure en l’anterior edició de la revista a causa 

de la gran activitat comercial que tenia anys enrere el carrer 

Saladà, un recull desglossat en dues parts que denota la 

importància històrica d’aquest indret de la nostra vila.  

Abans, però, començarem explicant-vos una nota rellevant 

que esdevé un apunt històric a considerar d’aquest magnífic 

carrer, protagonista de nou d’aquest reportatge. Segons ens 

ha explicat el Josep Marsellés, el carrer Saladà, després de la 

Guerra de Successió (1701 - 1715), era el carrer que tancava 

el poble. 

A l’alçada dels actuals números 39 - 41, aproximadament, 

entre Cal Miquel de Gaya i a Cal Rullà (antigament), per una 

banda i, a l’alçada de la casa actual de la Pilar i el Ramon 

Andreu que fa xamfrà amb el carrer Barri nou, hi  havia un gran 

pilar en un costat i l’altre que tancava les portes, ja que el 

poble només arribava fins al ‘carrer Davant’. Com que Torres 

de Segre anava augmentant amb carros i animals, els habitants 

necessitaven, a més a més, de la casa del nucli antic, un 

eixample o un pati per a poder ficar-hi els carros, les bèsties, 

l’aviram etc... que eren els patis, d’aquí el nom popular 

atribuït, avui dia, als patis. A aquest tancat del qual fem 

referència del carrer Saladà li deien el ‘Portal de la Reina’.  
 

Aquest, però, va ser posterior a altres portals que hi havia a la 

vila antigament. L’any 1582, el poble disposava del de l’Abadia 

(o Portalet), el de la Barca i el Portal Major -segons la làmina 

XII, del llibre ‘Torres de Segre, Panoràmica històrica’. Una 

representació gràfica estimada gràcies als documents històrics 

cercats que ens ajuda a entendre com era Torres fa molts anys i 

l’evolució i creixement de la vila amb el temps fins el dia d’avui. 

 

 

 

 

espai d’història local 

 

 

En aquest punt, s’ubicava el denominat ‘Portal de la Reina’,  

un gran pilar, en un costat i l’altre, que tancava les portes  

d’un dels accessos al poble al segle XVIII. 

CLOS DE LA VILA 
                                   

         Muralles     ---------  Vall 
 

1. Castell                         4. Portal major               7. Plaça   

2. Església       5. Portal de la barca            8. Placeta del castell 

3. Fossar        6. Portalet                             9. Forn de la vila 

                                                                                   10. Hort i prat del Comanador 



 
 

 
34 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’AGOST – Setembre 2021 

- - 

 
 

 

‘CAL FIDEUÉ’ (carrer Saladà, 15)  
 

 

El Macià Vidal i Ruestes i la seva esposa la Lola Miquel i 

Domènech ja feien de forners abans de la Guerra Civil al nostre 

poble. Li deien ‘Cal fideué’ perquè, abans, havien començat fent 

fideus de pasta. En aquell temps, pel blat que feien els pagesos i 

lliuraven al forner, se’ls hi donaven uns ‘tiquets’ on constava el 

volum de pa al qual tenien dret, sense haver de pagar. D’aquesta 

manera, tal com anaven a recollir el pa, s’anava retallant la part 

corresponent que es consumia. Molta gent del nostre poble 

recorda, encara avui dia, l’amabilitat de la Lola rere el taulell.  

El Josep Vidal i Miquel (Pepe) va continuar amb l’ofici i el va 

modernitzar. L’any 1957, anà a estudiar de pastisser a Barcelona 

i va començar a fer, a més de pa, pastissos i tota classe de 

rebosteria.  

Al local del poble, tenien un petit aparador on exposaven els 

productes que elaboraven. 
 

Els veïns i les veïnes recorden sentir a les nits el 

soroll de la pastera treballant i, encara ara, parlen 

dels excel·lents braços de gitano que feia el Pepe. 

Tant a la botiga com al forn, l’ajudava la seva 

esposa, l’Assumpció Esteve i Vilaplana. 
 

L’any 1971, van traspassar la llicència d’elaboració 

de pa a la Dolors Piñol i Escolà, que havia obert una 

xurreria al carrer la Creu. 

Llavors el Pepe i l’Assumpció van tombar la casa 

vella i van construir-hi la seva nova llar, la que hi ha 

actualment. El Pepe es dedicà a portar la terra que 

tenia la família i que, fins aleshores, havia menat 

d’altres. 
 
 

 

Núria Vidal i Esteve: 
 

“El papa estava content d'haver aportat innovació culinària a Torres, ell sempre em deia tot orgullós que 

era el millor poble de món!. 

Del forn i de la casa antiga jo no tinc records, ja que no havia nascut, tan sols les fotos antigues i el que 

em contaven de petita. Per exemple, que a la padrina Lola li agradava molt llegir novel·les a l’escalfor del 

forn o que el forn sempre estava rodejat de gent que hi anava per a fer petar la xerrada i actualitzar-se 

de les novetats del poble, i també que la gent solia portar la cassola del diumenge perquè es cogués (i els 

durava el menjar tota la setmana), imagino que perquè en aquell temps no totes les cases tenien foc encès 

cada dia a la cuina...  

Guardo amb molta nostàlgia els estris antics de l'ofici de forner, juntament amb les seves històries que 

relaten les dues generacions de forners de la meva família”. 

En Josep Vidal i l’Assumpció Esteve 

Façana actual de ‘Cal Fideué’ 
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EL VICENT DEL CARABASSA   (carrer Saladà, 19) 

 

 

La família Ribes Carabassa era de 

Torres de Segre i va anar a viure, durant 

un temps, a Barcelona. Allí, el Vicent 

Ribes i Carabassa va aprendre els oficis 

d’electricista i de llauner.  

Al cap d’uns anys, quan va tornar al 

poble, es va instal·lar al carrer Saladà 

on hi va viure juntament amb la seva 

esposa, la Pepita Pasqual i Plana, que 

era d’Albatàrrec, i tingueren dues filles, 

una que va morir al poc de néixer i la 

Montserrat.  

El Vicent feia d’electricista, de fontaner, 

muntava calefaccions i feia reparacions 

de tots tipus. Durant un temps, va 

treballar també amb un instal·lador d’Albatàrrec amb qui feien i arreglaven 

televisors. Segons ens han explicat, el Vicent tenia molt bones mans i sabia 

fer de tot. Als baixos de casa, hi tenia un petit taller on despatxava 

bombetes o algun altre article que algú li demanava.  

El Vicent va morir l’any 1983, quan tenia 65 anys. 
 

Montse Ribes i Pasqual: “En els darrers temps, el pare ja no tenia massa 

bona salut i no va poder acabar la seva darrera instal·lació, la nostra, la 

del Bar restaurant i pub ‘Quelos’. La va haver d’acabar el ‘Rojo’, 

l’electricista”.  

 
FUSTERIA CAL VICENT DEL CARRETER*   

 

 

 

*Aquest establiment ja 

s’ha explicat més en 

detall i profunditat en el 

Sabies Que... de la 

Revista ‘El Pregoner de 

Torres’, edició número 

64, en concret a la 

pàgina 40 del mateix 

butlletí, dins l’extens 

reportatge que vam dedicar als principals mestres fusters i 

ebenistes de Torres de Segre. 
 

El Vicent Pujol, abans d’establir-se pel seu compte, ja ajudava al 

seu pare, en Ricardo Pujol, a la fusteria que aquest tenia al carrer 

Saladà. 

 
 

Vicent Ribes i Carabassa 

Façana actual de ‘Cal Vicent del Carabassa’ 

Anys 1960. En Vicent Pujol treballant a la seva fusteria 

del carrer Saladà. 

Anunci del negoci del Vicent 
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‘CAL TON DEL ROC’                           (carrer Saladà, 27) 

-PERRUQUERIA / SOLDADOR I LLAUNER / BRODATS / CARNISSERIA / BARBERIA I PERRUQUERIA-    
 

 

L’actual casa del carrer Saladà amb el número 27, fa uns anys 

era coneguda popularment amb el nom de ‘Cal Ton del Roc’. 

Aquest habitatge, que amb el temps ha anat canviant fruit 

d’algunes obres que s’hi ha fet, va acollir antigament diferents 

establiments i negocis, ben variats i diferents entre ells. Des 

d’una perruqueria, un taller especialitzat en soldadura i llauner, 

un local de brodats i venda de màquines de cosir, una 

carnisseria regentada per diferents propietaris fins a dues 

barberies i perruqueries, en darrer terme. Algun d’aquests 

locals, com la perruqueria ‘Toni Torres’, l’últim que hi hagué i 

més proper en el temps tot i fer anys que està tancada, i la resta 

molt més antics que també hem considerat incloure’ls en aquest 

extens reportatge d’aquest indret del municipi i que detallem a 

continuació amb la informació recollida de diversos testimonis. 
 

LA PERRUQUERIA DE LA ROSA ORÓ       ‘Cal Ton del Roc’ 
 

 

La família Oró – Font, durant la postguerra va viure a Lleida. En aquells anys, 

la Rosa Oró (Rosita) va aprendre l’ofici a la perruqueria de ‘Ca l’Anita’ 

situada al carrer Major.  

Quan van tornar a Torres, la família va menar la granja i la terra del Clua. La 

Rosita, de soltera, obrí una perruqueria al carrer Saladà, a ‘Cal Ton del Roc’.  

Cada matí, agafava la bicicleta i anava cap al poble a obrir el seu negoci.  

El fet de treballar al mateix carrer que el Josep Esquerda -que en aquell 

temps feia de guarnicioner-, podia haver esdevingut un festeig i la boda que 

va produir-se l’any 1954, any en què la Rosita va plegar del carrer Saladà. 

La parella de casats s’establiren al número 14 del carrer Major, a ‘Cal Gil’ -

família que abans ja hi havia muntat una barberia-. Allí, la Rosita va posar-

hi la seva perruqueria en una habitació. Al mateix edifici hi havia la barberia 

del Josep Oró i Molins.  

La Rosita va treballar de perruquera al carrer 

Major fins l’any 1972, any en què la família va 

traslladar-se al carrer Vall, on ella va continuar 

exercint i on la Neus Esquerda -la seva filla que 

també es va treure el títol de perruqueria i 

d’estètica- va ajudar-la en el negoci tot fent 

depilacions, neteges de cutis i manicura, fins l’any 

1978 que es casà i marxà a viure a Tàrrega.  

La Rosita va continuar treballant-hi fins a la seva 

jubilació. Durant els anys 50 i posteriors, tot i 

haver-se format com a perruquera i treure’s el 

títol, la Rosita va aprofitar per aconseguir diferents 

diplomes acreditatius: ‘El arte del tocado’ (1959), 
La perruqueria del carrer Saladà. A la dreta es pot veure  

la màquina de fer la permanent i al fons l’assecador de cabells 

La Rosita anant a treballar  

a la perruqueria en bicicleta 

Façana actual de la casa coneguda com ‘Cal Ton del Roc’ 
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‘Aplicación de tinte’ (1956), ‘Arte del peinado’ (1960), entre altres, i que li van 

donar el nº 1111 del gremi provincial artesà de perruqueries de Lleida i la van 

incloure en ‘La agrupación Nacional Sindical de Perruqueros de Señoras’ (1969). 
 

Neus Esquerda i Oró: “Recordo que al carrer Major, quan jo era petita, el 

dissabte la mare no em deixava anar a jugar perquè havia d’ajudar a donar 

pinces per ficar als rul·los, que en aquella època s’utilitzaren per marcar els 

cabells. Quan vaig ser una mica més gran, em ficava una cadireta perquè 

arribes a rentar els caps. Recordo també, que la mare m’havia explicat que a 

la perruqueria del carrer Saladà hi tenia una màquina de fer permanents, 

tenia uns ‘bigudis’ que s’escalfaven amb llum i donaven la forma als cabells”.  

 
MANUEL MUÑOZ I HERNÁNDEZ -SOLDADOR I LLAUNER-         ‘Cal Ton del Roc’ 

 

 

La família Muñoz va vindre de Sabadell cap a l’any 1958. Allà, en Manuel 

treballava a la indústria tèxtil, però quan van arribar a Torres de Segre va 

voler recuperar l’ofici de soldador i de llauner que va aprendre de jove i 

que el seu sogre li va ensenyar. 

Va llogar el local de ‘Cal Ton del Roc’ i va començar a treballar-hi de seguida 

ja que era a l’hivern i, aquell any en concret, va fer moltíssim fred i, com a 

conseqüència, es rebentaven les canonades i el veïnat el llogaven per 

soldar-les i reparar-les. 

A part, a la botiga, es dedicava a fer tota classe d’objectes de llauna: 

graelles, llums d’oli, llaunes pel forn, rateres pels moixons que les venia a 

dotzenes, embuts de totes les mides, etc. Li portaven caixes de botelles de 

vidre per posar els taps metàl·lics com els de les gasoses. També anava a les 

cases particulars a tapar els pots de conserva de llauna, posant una tapa del 

mateix material a mida i ho soldava amb estany. 

 

MARIA MUÑOZ I CAÑABATE -BRODATS I VENDA DE MÀQUINES DE COSIR-      ‘Cal Ton del Roc’ 
 

 

 

La Maria Muñoz -filla d’en Manuel-, quan el seu pare va deixar la botiga 

va decidir posar-se a treballar en aquest mateix local. Quan vivia a 

Sabadell treballava d’ordidora* en una fàbrica tèxtil i també brodava.  

Va posar màquines de cosir i, 

a part dels encàrrecs que 

tenia, ensenyava a brodar, en 

hores diferents perquè el 

local era petit. Les màquines 

de cosir les va proporcionar la 

‘casa ALFA’ i servien, alhora, 

com a mostra per si algú les 

volia comprar. 
 

El motiu per posar el negoci en aquest local va ser que era un lloc molt de 

pas i així es feia molta més publicitat de les màquines i les senyores tenien més facilitat per entrar, veure 

els treballs acabats i recollir els encàrrecs. 

La Rosita lluint  

un magnífic pentinat 

Manuel Muñoz i Hernández 

Maria Muñoz i Cañabate 
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L’aprenentatge consistia a fer un mostrari de diferents punts i després, les alumnes que volien, començaven 

a fer-se ‘l’aixovar’. Aleshores hi havia costum de noies i també molts nois de portar la roba de casa brodada 

pel seu casament. 

Quan l’any 1963 la Maria es va casar amb Ramon Molins, va continuar treballant i ensenyant a les golfes 

del domicili particular del carrer Vall, després al carrer del Comandant Mateu Salla, on hi viu actualment. 

Va continuar ensenyant fins l’any 1987. 
 

 Maria Muñoz i Cañabate:  

“Estic molt agraïda de totes les meves clientes i de les meves alumnes, encara me’n recordo moltíssim de 

totes elles”. 
 

*La feina de l'ordidora, consisteix a reunir tots els fils destinats a formar el llarg d'una peça de teixit, de forma ordenada, a fi d'enrotllar-los al plegador 

destinat al teler. L'ordidora col·loca les bobines a la fileta per començar a ordenar els fils que passen a l'ordidor. 

 

LES CARNISSERIES DEL MORANCHO / SERAFÍ RUESTES I DOLORS PIÑOL / CAL CABALÉ     ‘Cal Ton del Roc’ 
 

 

L’Enric Morancho (el Morancho) hi va posar una carnisseria. De 

primer, hi va començar a treballar l’Herminia Grau i quan aquesta 

plegà, van comprar la carnisseria el Serafí Ruestes i Anglada i la 

Dolors Piñol i Escolà. 
 

A finals dels anys 1950, la Dolors Piñol havia estat un temps fent de 

carnissera en una botiga que uns familiars seus tenien a Sabadell. 

Després, va estar despatxant carn a ‘Cal Nadalet’ del carrer Major i, 

quan va sortir l’oportunitat 

de ‘Cal Morancho’, la parella 

es va vendre un sis-cents que 

tenien i, al gener de l’any 

1963, van instal·lar-se al 

carrer Saladà. Van fer tracte 

amb el Joan Escolà i Serra -de 

‘Cal Geric’- que feia de 

ramader i els hi portava els 

corders morts, a tant 

l’animal. El Serafí també feia 

de representant de la marca 

‘Sanders’ de pinsos. 
 
 

 

 

 Dolors Piñol i Escolà:  

“Vam haver de deixar la carnisseria a finals del 1963, cada cop que anava a treballar havia de seure en 

un pedrís que hi havia al carrer perquè estava tota marejada. Estava embarassada de la meva filla i l’olor 

de la carn no em provava”. 
 

Va ser llavors quan, el Blasi Prim i l’Antònia Pons -de ‘Cal Cabalé’-, van agafar la carnisseria. Al capdavant, 

s’hi van ficar els seus fills, el Xavier i la Maria Teresa. Van ampliar la venda del local amb verdures i altres 

productes d’alimentació i van començar a matar els seus propis vedells.  

Al cap de poc, el Xavier se’n va anar a Barcelona i la botiga va anar a menys. Tot i que van començar a 

ensenyar l’ofici a la Manolita Ruestes i Prim, el negoci no va prosperar i van tancar al cap de pocs anys. 

Finals anys 1950. La Dolors Piñol i el Serafí Ruestes 

a la carnisseria de Sabadell d’uns parents d’ella. 
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CAL GAVINO       ‘Cal Ton del Roc’ 
 

 

La família del Gabino Romero i Comín, va venir de Lleida i va posar-se a viure a 

‘Les Casetes’, on el seu pare va posar una barberia d’homes i on ell va aprendre 

l’ofici.  

Cap als anys 1980, va llogar el local del carrer Saladà. El Gabino era un 

perruquer molt afable, treballava bé i tenia una bona clientela. Va estar de 

perruquer a Torres de Segre fins l’any 1988, quan va desaparèixer i, dos anys 

després, va ser trobat mort dins el seu cotxe al canal. 

 

‘TONI TORRES’ PERRUQUERIA       ‘Cal Ton del Roc’ 
 

 

L’Antonio Serrano i Jiménez (Toni) va estar 10 anys 

fent de perruquer a Torres al mateix local on va 

treballar el Gabino anys enrere. L’establiment en 

qüestió, va estar tancat set o vuit anys després de la 

inesperada mort del Gabino. Passat aquest temps 

fou quan el va agafar el Toni. 
 

Toni Serrano Jiménez: “Molts dies el Francisco Pau -

el pare del Josep Maria de ‘Cal Núgol’-, passava en 

bicicleta, entrava a la perruqueria i ens cantava una 

cançó. Moltes vegades cantava aquella que 

compara les dones de Torres amb les d’altres pobles 

veïns i acaba amb... i a Torres la flor del Ram!!”. 
 

Segons el Toni, va ser una època molt bonica i creativa per ell, va deixar volar la seva imaginació artística i 

no va estar limitat professionalment, en cap moment. 

L’any 2002, va tancar i va traslladar-se a Lleida, concretament, al carrer Comtes d’Urgell, 9, on encara fa 

de perruquer i el nom del seu establiment continua essent: ‘Toni Torres’. 

FUSTERIA DEL PEDRO ESTIRADO*   (carrer Saladà, 31) 
 

 

*Talment com l’anterior fusteria 

d’aquest reportatge, aquest 

establiment ja va estar tractat en 

profunditat en el Sabies Que... 

de la Revista de ‘El Pregoner de 

Torres’, edició número 64, en 

concret a la pàgina 37 i 38 de la 

mateixa, dins l’extens reportatge 

que vam dedicar als mestres 

fusters i ebenistes de Torres. 
 

A la fotografia de la dreta es pot 

veure al Pedro i al Lluís Ramos 

fent feines a l’esmentada 

fusteria del carrer Saladà.  

Façana de la perruqueria ‘Toni Torres’ 

Façana actual on hi havia la ‘Fusteria del Pedro’ 

Principis anys 1950. En Lluís Ramos (dreta)  

i en Pedro Estirado (esquerra) a la fusteria 
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CAFÈ EUROPA (‘CAL TADEA’), BANC CENTRAL*   (carrer Saladà, 33) 

 

 

*Ambdós establiments ja han estat tractats i 

desenvolupats en el Sabies Que... de la 

Revista de ‘El Pregoner de Torres’, edició 

número 68, en concret a la pàgina 51 i 52 de 

la mateixa, dins l’extens reportatge que vam 

dedicar als antics establiments de Torres de 

Segre, en concret als del carrer Barri Nou o 

carrer Davant, que enllaça amb la plaça amb 

el carrer que avui ens ocupa. 

A la imatge es poden apreciar les tauletes al 

carrer del ‘cafè Tadea’ plenes de veïns i 

veïnes, passant una bona estona i fent petar 

la xerrada mentre prenien alguna consumició. 

 

‘CAL CONETE’ -MAGATZEM DE FRUITA / BAR TORRES-   (carrer Saladà, 35) 
 

 

El Batista Cullerés i Esteve i la Tresa Oró i Salla 

vivien juntament amb els seus dos fills, el Jordi i 

el Josep Maria, també van tenir un altre fill que 

morí poques hores després de néixer. El Batista 

era pagès, va treballar al molí, va fer de taxista i, 

més tard, també es va dedicar a la compra i venda 

de fruita al magatzem que tenia als baixos de 

casa. A més a més, durant un temps, va fer de 

guarnicioner i, entre altres coses, arreglava el 

calcer dels jugadors de futbol i les pilotes 

punxades que cada dilluns li portava l’equip del 

Club Esportiu Torres. La Tresa Oró feia costura i 

ensenyava a un grupet de noies del municipi. 
 

Tal com ens explica el Jordi Cullerés, a ell no li agradava massa el camp 

i quan va tornar de la mili i volia casar-se, a mitjans dels anys 70, va 

decidir muntar un bar als baixos de la casa, el ‘Bar Torres’, juntament 

amb la seva esposa, l’Elisa Almacelles, que era una gran cuinera. 

El Montserrat Pons, que havia regentat fins aleshores el ‘Bar Europa’, 

va ajudar al Jordi presentant-li els proveïdors. El Jordi i l’Elisa, van tenir 

sort perquè la gent hi anava molt.  
 

 Jordi Cullerés i Oró:  

“Nosaltres vam agafar el temps en què el moviment ‘hippie’ va entrar 

a Torres. Venien a collir fruita molts joves estudiants de fora vila que 

venien a guanyar-se quatre duros i que fumaven porros, entre altres 

coses. Cada diumenge hi havia picabaralles amb el jovent del poble a 

fora del bar. Hi havia gent que preguntava a quina hora començava 

l’espectacle! La cosa no es va acabar fins que no hi va haver una 

batuda al camp de futbol amb l’ajuda del jovent del poble”. 

Magatzem de fruita del Batista Cullerés 

Façana del Bar i cafeteria Torres 
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El Jordi i l’Elisa van traspassar el negoci a finals dels anys 70 al germà d’ell, el Josep Maria Cullerés i la seva 

esposa, la Núria Simó. La nova direcció del bar va durar un parell d’anys i, al mes de març del 1982, el van 

agafar el Josep Maria Escolà i Dolcet i la Sagrario Lasierra i Enciso. 
 

 Sagrario Lasierra i Enciso:  

“Ui sí!, tot el jovent hi acudia, es comportava molt bé.   

El vam agafar l’any de la riuada. Me’n recordaré tota la 

vida que el dia 27 de gener de l’any 1987 ens va tocar un 

número de ‘l’Once’ de la pastisseria Vda Ruestes. Van venir 

els periodistes del diari Segre i ens va fer fotos a tota la gent 

que estàvem al carrer. L’any 1991, com que la canalla no 

volien continuar, vam tancar”. 
 

El local va tornar a obrir portes com a bar, en mans aquest 

cop de la Maria Carme Peralta i del Josep Abelló, que hi van 

estar una temporada fins que es van traslladar al carrer la 

Barca al local de ‘Cal Calçoner’.  
 

Des de l’any 1996 al 1997, els baixos de ‘Cal Conete’ els va regentar el Josep Jordi Cullerés -fill del Jordi i 

l’Elisa- que va obrir de nou el local però aquest cop adaptat en una sala de màquines recreatives que es 

deia ‘Koni’ on hi havia, a més a més, un parell de futbolins i de màquines de dards. L’establiment adreçat 

a la gent jove també venia llaminadures i gelats, entre altres. Va durar poc temps però durant aquest 

període fou un punt de trobada de joves de la vila arribant a fer campionats de futbolí i de dards. 
 

De l’any 1998 i fins al 2007, la Pepita Vellvé i el Francisco Torreguitart van llogar el mateix establiment per 

a posar-hi la seva botiga d’electrodomèstics, ‘Cal Corbins’. Al cap d’un temps, varen traslladar el seu local 

al carrer Raval de la Barca que encara resta obert avui dia. 
 

 

 

Entre els actuals números 35 i 39 del carrer Saladà, antigament, 

ens expliquen que hi havia altres habitatges que amb el temps 

s’han tombat o incorporat a les cases del costat per ampliar els 

que avui existeixen. De fet, si ens fixem en la numeració de les 

cases avui passa del número 35 al 39, sense haver-hi el 37 que 

seria el corresponent, segurament es deu a alguna antiga 

modificació dels habitatges pendent d’actualitzar. Entre 

aquestes cases que veiem avui, també es recorden alguns 

establiments diferents, des d’un espai de guarnicioners i 

matalassers fins a un lloc on s’oferia el servei de modista. 

 

CAL SELLER -GUARNICIONERS, MATALASSERS I MODISTA-   (carrer Saladà, s/n) 

 

Voltaven els anys de la postguerra que, en una petita casa que ja no existeix, l’Antonio Esquerda i Farré -

el pare- i el Josep Esquerda i Florensa -el fill-, feien de guarnicioners i matalassers.  

Segons ens explica la Neus Esquerda i Oró -filla i neta respectivament-, als baixos de la casa hi havia el taller 

ple d’estris i d’articles per al bestiar, que era on treballaven. El nom de la casa ‘Cal Seller’ ve de les ‘selles’ o 

cadires que feien per als cavalls per a poder cavalcar.  

La Neus comenta que, en aquell temps, com que les cases eren totes obertes, la quitxalla del carrer rondava 

per allà tafanejant, i el seu pare que era molt canaller sempre bromejava amb ella.  

Any 1987. Retall de premsa que es feia ressò  

de la celebració del premi de la Once al bar 

Façanes amb els números 35 i 39 del carrer Saladà 
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Amb el temps, la presència d’animals al camp va anar disminuint i, tot i conviure 

un temps amb l’ofici de guarnicioners, el de matalasser va guanyar més terreny.  

De matalassos en feien tant al carrer Saladà com a les cases que requerien 

aquest servei. Pare i fill feien el mateix però no compartien el mateix encàrrec.  

La llana per a fer els 

matalassos s’havia de 

rentar i eixugar, després els 

Esquerda, amb uns bastons 

llargs esponjaven la llana i 

procedien a enfundar-la en 

una tela que era molt gruixuda i solia portar 

estampats o ratlles, després, a petició del qui pagava, 

s’escollia el disseny de l’acabat del matalàs. Podien 

ser a ‘l’Anglesa’, que eren uns dissenys amb més 

qualitat o uns altres més senzills. A continuació, es 

marcava els matalassos, es cosien amb una sobre vora 

que agafava tot el contorn del matalàs i després es 

rematava el disseny  amb una màquina que col·locava 

una mena de botons (o ullets) que podien ser 

platejats, daurats o de la mateixa roba del matalàs. 
 

 Neus Esquerda i Oró:  

“L’any 1964, el meu padrí va morir, i el meu pare va continuar l’ofici fins a 

l’any 1966, aproximadament, que fou quan va començar a treballar a la 

Cooperativa Agrària de Torres. Primer ho va fer al magatzem i, ben aviat, a 

la secció econòmica”. 
 

A la imatge adjunta, l’estri antic que s’emprava per a reblar els matalassos de 

manera manual per efectuar els acabats o incrustar algun element decoratiu. 

Un objecte familiar que encara guarda la Neus Esquerda i que utilitzava el seu 

avi i pare a l’antic establiment que us hem exposat. 

 

ROSA ESQUERDA  -LA MODISTA-                 CAL SELLER 
 

 

A la tercera planta de la mateixa casa ‘Cal Seller’, hi havia 

el cosidor de la Rosa Esquerda i Florensa  (Rosita).  

La Rosita, havia anat a casa de la seva germana gran que 

vivia a Sabadell per aprendre l’ofici de modista. Tenia 

molt bones mans, cosia sola i ho feia per encàrrec, segons 

els desitjos de les clientes, feia els patrons, prenia les mides, tallava, cosia i 

presentava la peça acabada. Al poble es va guanyar la fama de què la seva feina 

era sempre d’un acabat impecable. Aquesta habilitat per la costura va fer que 

moltes joves torressenques d’aquells temps passessin pel seu cosidor del carrer 

Saladà per aprendre a cosir. 

Sobre l’any 1973, la Rosita va anar a viure al carrer Acadèmia de Lleida, on 

també va traslladar el seu cosidor. Ens expliquen que allí, encara hi 

continuaven anant clientes de Torres i, a més a més, va aconseguir fer també una bona clientela a la capital. 

Josep Esquerda i Florensa 

L’Antonio Esquerda i Farré i senyora, davant l’església,  

el dia de la comunió de la seva neta, la Neus Esquerda i Oró 

Rosa Esquerda i Florensa 
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LA LLETERIA DE ‘CAL PAPI’   (carrer Saladà, 49) 

 

L’any 1960, el Tonet Panadés i la Lola Escolà van comprar la 

casa del carrer Saladà número 49. A més a més de les terres i 

el ramat, el Tonet també va tenir porcs i, més tard, una 

vaqueria, tenia bones mans per als animals.  

A mitjans dels anys seixanta, la família va començar a vendre 

llet. Tot i vendre’n a les grans marques d’aleshores com ‘El 

Castillo’, entre altres, amb les que els preus eren baixos, 

també van començar a vendre llet directament a la gent del 

poble i així es guanyaven més bé la vida. Al principi, la llet els 

hi venia l’Herminia que tenia la botiga al carrer del Davant.  

Quan la Pepita Panadés ja va ser més gran, van començar a 

vendre’n a casa i a fer-ne el repartiment en un carret de tracció 

manual on portava els càntirs i les mesures. 

Quan li hem preguntat a la Pepita si se’n recorda quan valia un litre de 

llet en aquell temps, ens ha dit que al principi un litre de llet valia 10 

pessetes, i quan ella va plegar, ja en valia 30.  

La venda de llet de ‘Cal Papi’ va durar fins a mitjans dels anys 90. 
 

 

Josep Panadés i Escolà: “L’any 1962 vam plegar de les ovelles perquè a 

l’Horta no s’hi podia anar i vam posar vaques a casa, al carrer Saladà. 

Allí, ens hi cabia 10 vaques i l’egua. Després, tal com anàvem creixent 

vam pujar a ‘l’era del Cabo’ i, entre els anys 70-71, vam fer-hi la granja, 

on encara la tenim, ara amb vedells. Jo vaig tindre vaques fins l’any 

2000. Per seguir, em demanaven fer una gran inversió i vaig decidir 

plegar. En aquell temps, teníem una quota a l’any de 320.000 litres de 

llet. Això de la llet, és un negoci que no ha millorat, nosaltres la veníem 

al camió a 50 pessetes i, avui en dia, la venen a uns 34 cèntims”. 
 

 Pepita Panadés i Escolà: “Jo vaig fer aquesta feina fins que em vaig 

casar l’any 1979. Després van continuar portant el negoci de la llet així 

com el repartiment, els meus germans, el Josep i l’Antonieta i la meva cunyada la Bàrbara”. 
 

 

Antonieta Panadés i Escolà: “Jo vaig deixar de repartir quan em vaig casar l’any 1991 i, aleshores, només 

veníem a casa a 80 pessetes el litre de llet. Tinc presents molts records d’aquells temps... Tant si plovia com si 

feia vent, ens tocava sortir igualment a repartir llet i ho vam fer durant molt de temps. Això va donar peu a 

què amb 12 anys d’anar per les cases, creaves una bona relació amb les clientes que encara conservo avui en 

dia amb bona part d’elles, ens explicaven coses, ensenyaven les seves cases, etc”. 

- - 

 

LA MARIA CASANOVES -MODISTA-   (carrer Saladà, 14) 

 

 

La Maria Casanoves i Andreu, durant un temps va fer de modista a la casa que 

feia de xamfrà entre el carrer Saladà i el carrer la Palla. Al cap d’un temps, la 

Maria es va casar amb l’Agustí Florensa i Alférez i se’n va anar a viure al Canadà. 

La imatge és l’actual façana de l’habitatge al qual fem referència on la Maria va 

exercir aquesta professió de disseny, confecció i reparació de peces de vestir. 

En Josep, la Pepita i l’Antonieta Panadés 

Façana actual on hi havia la ‘Lleteria de Cal Papi’ 
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VENDA DE LLET A ‘CAL SAYO’  (carrer Saladà, 20)   
 

Entre els anys 1960 i 1970,  a ‘Cal Sayo’, el Josep Pallarés i Branzuela i la 

Ramona Palau i Casals, posaven una tauleta a l’entrada de casa seva i venien 

la llet que els sobrava després de fer el subministrament al camió d’una 

empresa lletera determinada.  

Tenien les seves vaques al carrer la Palla i molta gent del municipi anava a 

comprar la llet. 

La següent imatge és la façana actual de la casa a la qual fem referència, 

corresponent al punt on es feia la venda de llet. 

 

MAGATZEM DE GRA DEL GASPAR FILELLA  (carrer Saladà, 24) 
 

Pels volts dels anys 1950, el 

Gaspar Filella -l’espòs de la 

Tresa Mòdol, pares del Jordi, 

la Montserrat i la Maria Tresa 

Filella Mòdol-, tenia un 

magatzem de gra, on 

prèviament hi havia hagut la 

Merceria de la Tresa Mòdol i 

la Pilar Mesalles.  

Allí, durant uns quants anys 

van comprar i vendre gra i hi tenien una màquina de desgranar panís.  

A la imatge que s’acompanya es pot veure la Montse Filella i la seva mare; 

al fons l’esmentada màquina desgranadora de panís. 

 
 

LA VIDA SOCIAL DEL CARRER SALADÀ 
 

Segons se’ns explica, tots els veïns i les veïnes del carrer Saladà van estar sempre molt ben avinguts i 

compartien plegats i plegades celebracions i bons moments, 

d’aquells que fan poble.  

Durant molts anys, per exemple, van fer un altar per Corpus, 

algunes vegades es feia a ‘Cal Fideué’ i altres a la punta del carrer 

la Palla. A més a més, també feien catifes amb ‘serrin’ pintat i 

floretes petites. Les serradures les proporcionaven els fusters del 

mateix carrer i els homes anaven a collir branques de xops per a 

fer els corresponents guarniments.  

El llençol brodat que es ficava a l’altar era sempre el de la ‘Lola 

del Fideué’, i el sagrat Cor de la ‘Ramona del Serafí’. 
 

Tots i totes els i les que havien treballat guarnint el carrer pel dia 

de Corpus, organitzaven també una revetlla per Sant Joan. 

S’ajuntaven a la placeta del carrer la Palla, posaven unes planxes 

grosses de ferro a terra i feien foc per a coure la carn o les 

sardines, depenent de l’any. Es posaven unes llumetes per 

ambientar l’espai i amb la música d’una ràdio cantaven i ballaven. 

Any 1998. L’Antonio Filella i Florensa amb el seu net, 

l’Enric Filella Drudes a l’altar de ‘Cal Fideué’ on es pot 

veure el llençol brodat de la Lola i el ‘Sagrat Cor’ de la 

Ramona 

Façana actual del magatzem on es feia la  

venda de gra. Avui hi ha un supermercat 
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Un cop fet el sopar i la gresca acabada, recollien, netejaven i anaven a fer xerinola en altres indrets del poble 

que també ho celebraven, se sucaven les berrugues en un braçal seguint una creença popular i cap a casa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mb aquest reportatge finalitzem el recorregut pel carrer 

Saladà, un nou espai de la nostra vila que ens ha posat al 

descobert més d’una trentena d’antics establiments i locals 

que van formar part de la vida del nostre poble i que gràcies a aquest 

recull ja formen part també de la nostra història. 

El gran volum d’informació recollida ha propiciat desglossar l’article 

en dues edicions, un fet que denota la gran riquesa social i econòmica 

que tingué aquest carrer anys enrere. 

Ens agrada dedicar el temps en recollir testimonis, anècdotes i 

vivències de la nostra gent tot i ser un treball de camp minuciós, 

complicat i esgotador. Ens agrada perquè sabem que, d’aquesta 

manera, estem construint història local que mai podríem cercar 

enlloc, tot donant-la a conèixer al veïnat de diferents generacions per 

mantenir viva l’essència del nostre passat com a poble. 
 

“Un poble sense el coneixement de la seva història passada, del seu origen i cultura és com un arbre sense arrels”  

-Marcus Garvey- 

 
 

 

Informació i fotografies: Josep Marsellés, Nuri Escolà, Pepita Panadés, Antonieta Panadés, Josep Panadés, Montserrat Ribes, Pepita Cardó, 

Maria Muñoz, Dolors Piñol i Escolà, Neus Esquerda, Jordi Cullerés, Toni Serrano, Marta Romero, Sagrario Lasierra, Ramon i Pilar Andreu, Lourdes 

Ruestes, Montserrat Filella, Antonieta Casanoves, Neus Pallarés, Núria Vidal i Josep Jordi Cullerés. 

 

 

La pròxima edició del ‘Sabies que...’ estarà dedicada al carrer Major, però també s’està fent recerca  

del carrer Creu. Demanem de nou la col·laboració del veïnat. Si algú té fotos o informació de botigues 

antigues de Torres de Segre, adreceu-vos a la Regidora de Cultura, al telèfon 623 048 073. 
 
 

 
 

 

A 

Any 1990. Els germans Jordi i Joan Masip Escolà, a l’altar del carrer la Palla.  

Una bonica tradició popular que s’ha anat perdent amb el temps i que 

implicava la col·laboració i participació del veïnat. 

Any 1995. Una catifa de grans dimensions, molt ben realitzada pels 

veïns i veïnes en un dels costats del carrer, amb l’escut de Torres de 

Segre i la senyera catalana. Una obra d’art, de paciència i dedicació. 
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Ajuntament Torres de Segre 

Agost s'anunciava amb un arc de pluja: calor extrema 

i més sequera van ser les conseqüències. 

Com a fill de casa pagesa, l'agost sempre ha suposat 

treballar al camp sense vacances a l'estiu. 

A Torres de Segre hi havia la nostra platja al 'Salouet', 

però la natura ja fa temps que va desdibuixar-ne 

l'accés. Ara, hi han les piscines, molt més fàcils de 

conduir i segures. 

El temps ho canvia tot; les circumstàncies d'ahir ja no 

són vàlides per l'avui i cada persona o ésser viu 

s'adapta al pas que la vida li imposa. Manen les 

circumstàncies i cadascú té una manera singular 

d'afrontar-les. 

Aquest mes d'agost, m'he endinsat una mica més en 

el concepte de l'empatia. Sovint, massa sovint, 

aconsellem o jutgem els nostres veïns i veïnes sense 

ficar-nos en la seva pell. Creiem que davant de 

circumstàncies generals, tothom ha de reaccionar de 

la mateixa manera. Una mateixa resposta per un 

mateix repte?. L'empatia vol sensibilitat i molta 

paciència. Comprendre a l'altre no sol ser fàcil, per 

molt que el coneguem. 

Els pilars de les nostres creences cauen quan algú 

nouvingut et pregunta per què serveixen les vacances 

si ell ha arriscat la vida per venir aquí dins d'una 

pastera. ‘Vacances’ és una paraula que val diners i, 

per a molts, és un somni de rics.  

Imatges de Kabul ens remouen les nostres àrees de 

confort. El primer món contrasta cada dia més amb 

el segon i el tercer. La religió i el fanatisme segueixen 

imposant-se al respecte i a la saviesa. 

Mai comprendràs al teu veí si no et fiques a la seva 

pell, si no calces les mateixes sabates i voles amb les 

seves ales. 

L'agost marcarà l'inici d'una nova Estació. La ment 

humana necessita canvis. Nous reptes que alguns ja 

s'anuncien, però d'altres ens agafaran de sorpresa. 
 

Quim Estadella 
 


