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Fotografia Josep M. Prada 
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TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS) 

Ajuntament 973 796005 8:30 - 13:30 h  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) 

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

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

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

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

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

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

9:30 - 13:30h (dissabte) 

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

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

Mossos  Esquadra 112 o 973 700050    Bombers  Lleida  112 o 973 030100 
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Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

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

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

7:15    19:00    
21:00 

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

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Octubre ens ha deixat, fent bons la majoria dels tòpics 

del temps propi de la tardor en la qual ens trobem 

immersos. Jornades de sol, contrast tèrmic pronunciat i 

l’arribada del primer fred, ha estat la dinàmica constant 

d’aquests dies. Només l’escassetat de pluja acumulada 

ha desdibuixat una situació que deixa clares evidències 

del canvi d’estació en la variació del color paisatgístic i 

la caiguda de les fulles. 

Octubre ha estat un mes ple, complet i el resultat del 

retorn en la majoria d’activitats que indica una 

recuperació progressiva de la ‘normalitat’ després de 

l’escomesa d’aquest maleït virus que, malgrat tot, 

encara ronda ben a prop de casa nostra. Han estat 

moltes les entitats locals que han reactivat la seva 

activitat fins ara aturada per la pandèmia. El Club de 

Bitlles, la Llar de Jubilats, els equips de futbol sala i les 

diferents propostes endegades des de les regidories del 

Consistori han tornat a gaudir d’allò que les havia definit  

i del temps que els havia robat la Covid-19. 

Aquest mes, també són notícia diferents veïns i veïnes 

per guardons assolits o per circumstàncies personals a 

celebrar i que han ocupat, merescudament, part del 

protagonisme d’aquest butlletí que arriba a la seva 

edició número 72. 

La veu al nostre veïnat recull el testimoni aquest cop 

sobre les dues festes per excel·lència d’aquestes dates 

com són la Castanyada i el Halloween, quina és la seva 

preferència i com les veuen en un futur. 

S’incorpora l’apartat l’esportiu de Torres per recollir els 

resultats esportius dels clubs de futbol, futbol sala i 

bitlles de Torres, un cop engegades totes les lligues. 

L’entrevista, es dedica al nou mossèn de Torres, Casildo 

Rodríguez, que ens explica el motiu de la seva arribada 

des de Colòmbia i es dona a conèixer als torressencs. 

Per últim, l’apartat del ‘Sabies que...’ ofereix una nova 

entrega dels antics comerços i establiments de Torres 

de Segre, en aquest cas, la segona part del carrer Major. 
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CULTURA 
Nova donació al Museu de l’Evolució; Nova sala d’exposicions al Museu;  

La banda de cornetes i tambors reinicia els seus assaigs; La Coral ‘La Lira’ torna 
a cantar; Pintades a Carrassumada; Presentació llibre d’en Josep Rull; Torres 

renova pubillatge; Recorregut pubillatge octubre; Els premis dels comerciants 
de Torres es fan efectius; Una Llar Jubilats plena d’activitat; Tornen els cursos 

de català; Pepita Ruestes premiada en el III Premi de Recitació poètica.   
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Visita de l’INS d’Alcarràs i Escola Carrassumada al Museu de l’Evolució; Tallers 

ambientals amb alumnat d’infantil de l’Escola Carrassumda;  
Visita Col·legi Santa Anna de Lleida; L’incivisme afecta als nostres espais. 

ESPORTS 

Nou èxit en el II ‘Paintball’ a Torres; Jordi Ribes guanya ‘II Open Bori Sport;  
Tret de sortida a les diferents activitats esportives;  

Presentació dels equips del Baix Segrià; El Club de bitlles torna a jugar. 

ACTUALITAT 
L’impacte de la Covid-19 a Torres de Segre; Xerrada sobre alimentació 

saludable amb Oncolliga; Osvald Ferreteria premiada a la Fira; Torres a 
Pimecomerç Lleida; Els nens i nenes comencen la Catequesi; Pas de branca 

de l’AE Turribus a Utxesa; Noces de perla a Carrassumada; Pintada de banc a 
la Plaça Catalunya en motiu del Dia Internacional Càncer de mama; Torna 

programa detecció precoç càncer de mama; Signatura conveni cessió espais 
públics; Grup de rescat; Alumnat torressenc premiat millor expedient 20-21; 

Octubre a la Residència; La violència de gènere; El temps d’octubre. 
 

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES 
 

LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA  
Assemblea d’estat de comptes de l’Ajuntament i principals inversions 

 

ACTUACIONS 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada) 
 

L’ENTREVISTA   
Casildo Rodríguez Bravo -Mossèn actual de Torres de Segre- 

SABIES QUE 
Les antigues botigues de Torres de Segre -7ª part- Carrer Major (2) 

Text i fotografia de Quim Estadella 
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NOVA DONACIÓ AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ 
 

Durant el mes d’octubre, una nova donació engrandirà la 

col·lecció de peces antigues del Museu de l’evolució, aquest 

cop per part de la família Miró – Puigvecino. Una donació que 

la dividim en grups diferenciats, segons la seva utilitat: 

• Per una banda una col·lecció d’objectes necessaris per fer 

el mondongo: la taula per trossejar i adobar el porc, els 

diferents contenidors de terrissa per diferenciar la carn amb 

què es faria l’embotit, la màquina per omplir els budells que 

normalment es tenia a les cases i el calder per bullir les 

cansalades, les botifarres o les llonganisses. 

• Altres objectes necessaris per a fer pa: una pastera antiga 

on es pastava el pa, una rasqueta de rascar la pasta, un 

colador de farina, unes paneres de vímet, una més 

treballada que era de casa benestant i l’altra més senzilla. 

• Antics estris de cuina: un encenedor, tupins, coberts, un 

selló, una bota de vi, una garrafa antiga i unes balances. 

• Aparells diversos: una anivelladora de terrenys i una 

foradadora manual per sembrar el panís amb la cistelleta 

que contenia els grans. 

De ben segur, totes aquestes peces s’encabiran a la planta del 

Museu on els hi correspongui, ja sigui en la zona de la llar o dels 

oficis d’interior o d’exterior, amb la informació que detalli el 

nom de la família Miró-Puigvecino, d’igual manera que s’està 

fent amb totes les altres donacions rebudes fins avui dia. 

Recordem que les donacions que són acceptades al Museu, són 

d’aquelles peces de les quals no se’n disposaven o se’n tenien 

altres de similars però no iguals.  

Malauradament, aquestes instal·lacions 

no poden encabir totes les donacions 

que el veïnat proposa, ja que no hi 

hauria espai i es desvirtuaria la seva 

missió divulgativa. 

En aquests moments, la Regidoria de 

Turisme, amb col·laboració de la 

Regidoria de Cultura, està treballant en 

la millora de les instal·lacions i en la 

reubicació de diferents peces perquè 

ben aviat es pugui obrir al públic amb un 

calendari estable de visites. 

Pròximament, com a novetat, la planta superior d’aquesta instal·lació municipal, serà utilitzada com a sala 

d’exposicions, amb la intenció que pugui inaugurar-se per la Festa Major de Santa Bàrbara. 

 

CU
LT
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R
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Alguns objectes donats per part de la família Miró - Puigvecino 

Moment d’entrega dels objectes al Museu, amb membres de la familia: Joan Carles Miró,  

Josefina Puigvecino i Juanito Miró; juntament amb l’Adrià Pujol i la Pepita Ruestes 
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EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2021 

LA NOVA SALA D’EXPOSICIONS DE TORRES DE SEGRE, AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ 
 

Ben aviat, el nostre poble disposarà d’una nova Sala 

d’Exposicions. La planta superior del Museu de 

l’Evolució ha estat recuperada per tal d’encabir totes 

les exposicions temporals de Torres de Segre. 

Els objectes que allotjava aquesta sala, aus i animals 

dissecats, fòssils, reproduccions d’eines prehistòriques 

i litografies representatives de l’evolució humana, 

seran reubicats en un altre espai del Museu, en 

l’exposició de fauna del Punt d’informació d’Utxesa o, 

simplement, apartats de la vista del públic a causa de 

l’adequació a les normatives vigents que prohibeixen 

l’exposició d’animals dissecats d’espècies protegides. 
 

D’aquesta manera, les joguines antigues que el veïnat del poble ha cedit per a poder ser contemplades, i els 

dibuixos que els nens i les nenes de Torres han proposat com a cartell de la Festa Major, conformaran els 

objectes de la primera exposició d’aquest nou espai que serà inaugurat al matí del diumenge 5 de desembre.  

L’adequació d’aquest espai ha estat una iniciativa impulsada des de l’Ajuntament i executada entre les 

regidories de Turisme i de Cultura, tot esperant que tingui aquesta utilitat de manera temporal, ja que en el 

nou Centre Cívic que s’està construint, hi ha previst un espai destinat a exposicions. 
 

Cal recordar que l’Ajuntament disposava, fins fa poc, d’una Sala d’Exposicions en un immoble del carrer 

mossèn Xavier Batiste, unes instal·lacions de propietat privada, lligades a un contracte de lloguer que ha 

finalitzat. Així doncs, esperem trobar-vos per la Festa Major de Santa Bàrbara, en nova Sala d’Exposicions. 

 

LA BANDA DE CORNETES I TAMBORS REINICIA ELS SEUS ASSAJOS 
 

Després de gairebé dos anys sense poder reunir-se 

a causa de la Covid-19, la Banda de Cornetes i 

Tambors de Torres de Segre ha reactivat la seva 

activitat. Prop d’una vintena de components han 

agafat els instruments i han començat a assajar al 

Pavelló Municipal, els ritmes que passejaran pels 

nostres carrers, en principi per la Festa Major de 

Santa Bàrbara. Durant aquests dies els podrem 

escoltar el dia 3 de desembre, donant el tret de 

sortida de la Festa, i despertant al veïnat en la 

coneguda com a ‘Diana Florejada’. 

Altres cites tradicionals de la formació són, l’acompanyament a l’entrada pel pont de la Cavalcada de Reis i 

la processó del Divendres Sant. Dues sortides que el grup instrumental duu a terme de forma ininterrompuda 

des de l’any 2016. 

La Banda de Cornetes, Tambors i Majorettes, ‘Jovent Segre’, es va formar per primer cop l’any 1977 i va 

durar 7 anys fins al 1984. Al cap de 25 anys, és a dir el 2002, i després de realitzar una exhibició pels carrers 

de Torres de Segre i un dinar d’aniversari, es va insinuar tornar a formar-la de nou i així va ser. Es va reiniciar 

l’any 2003 i va durar 4 anys, fins al 2007. L’any 2016 es va tornar a reactivar el grup, però aquest cop, ja 

només com a Banda de Cornetes i Tambors. Serà un plaer tornar a escoltar els seus ritmes omplint els 

nostres carrers de tradició popular i de música interpretada per gent de casa nostra. 

La nova Sala d’Exposicions ubicada a la planta superior del Museu 

Alguns dels membres de la ‘Banda de Cornetes i Tambors’ assajant al pavelló 
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EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2021 

LA CORAL ‘LA LIRA’ DE TORRES DE SEGRE TORNA A CANTAR 
 

El dia 1 d’octubre de 2021, després de gairebé 

18 mesos d’inactivitat a causa de la pandèmia 

de la Covid-19, la Coral ‘La Lira’ de Torres de 

Segre ha reiniciat els assajos.  

Per motius d’espai i de seguretat sanitària, un 

total de 25 cantaires, més el director Ramon 

Curcó, es troben els divendres a la nit, primer 

a l’Església Parroquial i ara a la Sala d’Actes. 

En aquest moment, ‘La Lira’ està preparant el 

proper concert que serà el diumenge dia 2 de 

gener de 2022, així com les misses de la Festa 

Major de Santa Bàrbara. 

És una sort que la nostra Coral continuï activa, 

ja que durant aquest temps complicat de 

pandèmia, han estat vàries les agrupacions 

corals de la comarca que han decidit plegar la 

seva activitat. Cal dedicar esforços perquè així 

sigui durant molt de temps, però això 

requereix la incorporació de gent nova i jove 

per evitar l’envelliment de l’agrupació. És per 

aquest motiu que, des d’aquest espai, els i les 

membres de la Coral volen aprofitar per 

esperonar a tothom al que li agradi cantar, que 

s’animi a formar part de la Coral, una institució 

històrica del nostre poble que esdevé una gran 

família i que rebrà als nous integrants amb els 

braços ben oberts. 
 

CANTAIRES DE LA CORAL LA LIRA, FORMEN PART DEL “COR DEL SEGRIÀ” 
 

 

 

El dia 7 de novembre tindrà lloc a la Seu 

Vella de Lleida, el concert de Nadal del grup 

de cantaires ‘El Cor del Segrià’. Aquesta 

Coral conjunta, de la que formen part 

diferents cantaires de la comarca i també 

del nostre poble, ha estat utilitzant, en els 

darrers mesos, el pavelló poliesportiu 

municipal de Torres de Segre per tal de fer 

els seus assajos. 

Finalment, després d’haver de suspendre el 

concert previst pel 2020, el Cor del Segrià 

podrà actuar en l’incomparable marc de la 

Seu Vella, sota la direcció del director, 

instrumentista i compositor Robert Faltus. 

Membres de la Coral ‘La Lira’ de Torres assajant de nou després de molt temps 

 

Sota la direcció d’en Ramon Curcó, amb mascareta i en un espai ampli com l’església 

Un dels assaigs del Cor del Segrià al pavelló poliesportiu amb membres de la coral local 
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EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2021 

PINTADES A CARRASSUMADA: L’INCIVISME NO RESPECTA RES 
 

El dia 1 d’octubre, els torressencs i les torressenques s’han 

llevat amb una sorpresa, han pintat amb esprai les parets 

de l’Ermita de Carrassumada amb missatges i dibuixos, 

escrits i pintats a les parets laterals. Per a fer-ho, les 

persones incíviques, amb dots artístiques de mal gust, 

havien emprat pintura de color vermell. 

El turó i l’Ermita han estat durant molt temps i són 

actualment, dos llocs emblemàtics pel nostre poble, Torres 

de Segre estima Carrassumada, i la gran majoria de 

vilatans i vilatanes, és evident que tothom no, no han pogut 

contenir els sentiments d’incredulitat primer, d’indignació 

després i de fastig més tard en veure les imatges de tan vil 

acció. 

Els Amics de la Mare de Déu de Carrassumada, han 

expressat també la seva tristesa i decepció davant d’aquest 

fet, ja que la Verge i el seu entorn, no tenen la culpa de 

sofrir aquest dany.  

L’autor o autora, possiblement no s’ha adonat, que amb 

aquestes pintades han fet malbé unes pedres del segle XV 

que han estat presents durant més de 500 anys i ha estat 

enguany, en ple segle XXI, quan han decidit embrutar-les, 

d’una manera salvatge. 

Aquesta associació serà la que es farà càrrec de fer tot el 

necessari per esborrar les pintades. No serà una tasca fàcil 

i és possible que no s’arribin a esborrar del tot i, un cop 

netejada la zona, encara quedin les marques dels dibuixos. 

La previsió és que, durant la primera quinzena del mes de 

novembre, l’empresa Construccions Ramon Pérez de 

Torres, mitjançant una esbravadora pugui anant rascant la 

pedra i eliminar la pintura al màxim. 

Amb aquest fet i els que detallem dins l’apartat de Medi 

Ambient, tots ocorreguts durant aquest mes d’octubre, es 

posa en alerta un problema actual força preocupant que 

ens afecta directament a tots i totes. Aquesta classe de 

comportaments no beneficien a ningú i no fan res més que 

embruta la imatge d’una part de la societat i del nostre 

estimat poble.  

Els problemes de conducta, psicològics, familiars o socials 

que puguin tenir els causants d’aquest incivisme cruel i 

sense escrúpols, han de ser tractats per persones 

especialitzades i no han d’abocar-se en forma de 

despropòsits i ràbia cap al nostre patrimoni i tot allò que 

ens envolta i ens distingeix com a poble. 

 

Algunes imatges de les pintades fetes a la paret de l’Ermita 
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EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2021 

JOSEP RULL PRESENTA A TORRES DE SEGRE EL SEU LLIBRE ‘1 DIA D’OCTUBRE I 2 POEMES’ 
 

Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat 

del Govern de la Generalitat de Catalunya amb Carles 

Puigdemont com a President, fou condemnat com a 

membre del Govern català pel Tribunal Suprem 

espanyol, l'octubre de 2019, a 10 anys i mig de presó i 

inhabilitació pel delicte de sedició. Pres polític, 

actualment indultat parcialment, ha estat a Torres de 

Segre, al capvespre del dia 11 d’octubre per presentar 

el seu llibre: ‘1 Dia d’octubre i 2 Poemes’. A l’acte, 

també hi ha estat present l'exconseller del Govern de la 

Generalitat i actual president del Port de 

Barcelona, Damià Calvet. 

La presentació del mateix ha anat a càrrec de Gabriel 

Florensa, membre del CDR de Torres de Segre, entitat 

organitzadora. 

El llibre, tot i que pel títol podria semblar una publicació 

de versos, res més lluny de la realitat, és un llibre 

profundament humà i serè, escrit en unes condicions de 

gran intensitat emocional i política de l'autor. Josep Rull 

hi desgrana les seves experiències durant els dies que 

envoltaren al referèndum de l’1 d’octubre del 2017, el 

seu i l’empresonament dels seus companys i companyes 

polítiques, el judici,  la sentència, les hores a la presó, les reflexions, les amistats, les decepcions, les 

esperances, les seves conviccions i el seu compromís nacional al servei de Catalunya. 

Una de les parts més emotives que l’exconseller ha explicat en 

la seva presentació, ha estat la manera com, juntament amb la 

seva esposa, va haver de dir als seus fills, que era a la presó. Tos 

i totes les assistents s’han emocionat a l’imaginar que un nen 

de quatre anys estava convençut que el seu pare havia obrat 

justament, que estava engarjolat, però que les cartes que rebia 

el portarien a la llibertat. Tota una metàfora, que estudiada 

fredament, no s’allunya massa de la realitat. 

El llibre que duu el pròleg de Vicent Villatoro, comença amb el 

poema “INVICTUS” de William Ernest, que és un cant a la 

superació personal enfront de les circumstàncies adverses i 

acaba amb el poema “INICI DE CÀNTIC EN EL TEMPLE” de 

Salvador Espriu, tota una oda a la força d’un poble a mantenir-

se fidel a la seva terra. Dues realitats necessàries segons Rull 

perquè el Poble català pugui superar les dificultats i esdevingui 

lliure. El conseller s’ha mostrat convençut que ‘l’esperança 

tornaria a guanyar la por’ -frase que subtitula el llibre-, tal com 

ho va fer el dia 1 d’octubre del 2017. En acabar l’acte, els i les 

membres del CDR de Torres de Segre han obsequiat als exconsellers amb pomes del nostre poble i un petit 

detall. Tot seguit, tothom que ha volgut s’ha pogut comprar el seu llibre que ha dedicat personalment. 

En Josep Rull ha presentat el seu llibre dedicant alguns exemplars 

La presentació de l’acte ha anat a càrrec del CDR Torres de Segre 

Dedicatòria personal dels llibres adquirits  
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TORRES DE SEGRE RENOVA EL PUBILLATGE 
 

Ben aviat, el nostre poble renovarà les/els seus/ves representants d’aquesta tradició catalana tant bonica i 

entranyable com és el Pubillatge.  

Arran de la pandèmia de la Covid-19, el grup del Pubillatge, tan infantil com adult que va ser proclamat en 

vigílies de la Festa Major del 2019, no va poder exercir com a tal durant el temps que va durar el confinament. 

És per aquest motiu que es va creure just retardar un any una nova proclamació davant l’excepcionalitat de 

la situació, i donar l’oportunitat a que poguessin gaudir de les sortides que els podia oferir la relaxació de les 

mesures sanitàries. 

Dit això, ja és hora de donar una nova oportunitat a que joves i infants del poble puguin agafar aquest relleu 

i portar amb orgull el nom de Torres de Segre, tan en els actes més representatius del nostre municipi com 

als que puguin ser presents arreu de Catalunya. 
 

A tal efecte, el passat 15 d’octubre s’ha celebrat una 

reunió a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya, on hi han 

estat convocades totes les persones empadronades a la 

vila i nascudes l’any 2012 (pubillatge infantil) i l’any 

2003 (pubillatge adult). 

Un cop des de la Regidoria de Cultura se’ls ha fet 

l’explicació del que el Pubillatge comporta i les directrius 

a seguir, s’ha deixat un termini d’una setmana perquè 

tothom que volgués tingués l’oportunitat de presentar-

s’hi.  Aquesta representació, tan lligada tradicionalment 

al fet català, no és pas un acte que s’hagi d’imposar, ans el contrari, ha de ser un pas de lliure elecció per a 

poder representar amb dignitat i fermesa aquesta tradició tan nostra.  
 

 

Un cop esgotat el termini, aquestes són les persones candidates al Pubillatge torressenc 2021-2022: 
 

Pubillatge Adult 

   
 P

U
B

IL
LA

TG
E 

20
21

/2
2 

Pubillatge Infantil 
  

Presentades a Pubilla i dames 2021/2022 Presentades a Pubilleta i Dametes 2021/2022 
 

▪ Tània Santacatalina i Ibars 

▪ Júlia Prunera i Pons 

▪ Irene Ruestes i Bernis 
 

 

▪ Aina Serra i Llobet 

▪ Cèlia Florensa i Alentà 

▪ Irene Maria Ballesté i Balcanu 
 

Presentat a Hereu 2021/2022 Presentat a Hereuet i Fadrinet 2021/2022 
 

▪ Joan Vizcaya i Ramírez 
 

▪ Albert Lopez i Gascón 
 

Tal com es pot veure, tant en la categoria 

Infantil com Adulta, només tenim un 

representant disposat a ser Hereu i Hereuet, 

respectivament. Això implica que és 

totalment innecessària una votació en les 

representacions masculines. 

Pel que fa a les noies i nenes, es durà a terme 

una votació entre els veïns i les veïnes que 

vulguin expressar el seu vot, per tal de 

determinar qui serà proclamada Pubilla, 

Pubilleta, i l’ordre de les dames i damisel·les. 

Reunió informativa pel pubillatge torressenc 2021-22 

Els candidats i les candidates a Pubillatge 21-22. A la fila de dalt, la Cèlia, l’Aina, 

l’Albert i la Irene. A sota, la Irene Ruestes, la Tània, el Joan i la Júlia 
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Aquesta votació es farà el diumenge dia 14 de novembre, de les 10 a les 13 hores a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament. Prèviament, s’hauran repartit per les cases les butlletes amb el nom de les participants.  

L‘ordre classificatori anirà en consonància amb el nombre de butlletes que hagi  obtingut cada candidata. 

Recordem que és una butlleta per casa i aquesta l’ha de dipositar a l’urna un/a empadronat/da de l’habitatge 

en qüestió. 

Membres de la Comissió de Cultura s’encarregaran tant de controlar la votació com del posterior recompte. 

Ambdues accions seran públiques i, el mateix dia, tant per l’app mòbil Vilaconnect com per les xarxes socials 

del Consistori, es farà ressò del resultat.  

L’acte de la Proclamació del nou Pubillatge es durà a terme el dia 3 de desembre al Pavelló Municipal. Més 

endavant anirem ampliant la informació d’aquesta nova presa de possessió. 

Volem agrair a la Winona, l’Anna i la Núria, el Marc (Pubillatge adult 19/20/21), a la Iona, la Carla, la 

Lourdes, l’Èric i l’Eduard (Pubillatge infantil 19/20/21), la seva digna representació del Pubillatge, malgrat 

que les circumstàncies adverses en les que l’han hagut de dur a terme. Tot i això, esperem que els bons 

records que en tinguin perdurin en la seva ment i recordin amb un somriure el temps que van representar al 

poble que els ha vist créixer. 
 

Dit això, us emplacem a votar el dia 14 de novembre, a assistir a la Proclamació del nou Pubillatge el dia 

3 de desembre i a assistir a la missa del dia 4 de desembre on podreu gaudir de l’entranyable imatge del 

Pubillatge sortint i entrant, junts i venerant a Sant Bàrbara. 

 

EL RECORREGUT DEL PUBILLATGE LOCAL DURANT L’OCTUBRE 
 

Durant l’octubre, en Marc i en Marcel, actual Hereu i Hereu 

caducat respectivament, han visitat dos poblacions catalanes com 

són Arenys de Mar i Balsareny, una vegada més en representació 

de Torres de Segre. 
 

Per una banda, el passat 16 d’octubre, s’ha celebrat la proclamació 

del Pubillatge d’Arenys de Mar, comarca del Maresme. En Marc 

Torrelles hi ha assistit tant com Hereu de la Vila de Torres de 

Segre, com a Hereu de la comarca del Segrià. 

Aquesta jornada ha comptat amb una visita guiada a diversos llocs 

del municipi d’Arenys, les confirmacions de tots i totes els 

participants i un acte informal al Centre Cultural Calissay. Des 

d’aquest lloc i una mica més tard, s’ha iniciat una petita cercavila 

fins a l’indret on s’ha fet l’acte formal de Comiat i Proclamació del 

Pubillatge, l’Ateneu Arenyenc. 
 

 

 

Per un altre costat, en Marcel Barberà, l’Hereu caducat 

de Torres de Segre (2018-19) i de la  Comarca del Segrià 

(2019-20), no ha volgut perdre l’oportunitat de retrobar-

se amb el món del Pubillatge que s’ha reunit el passat 30 

d’octubre a la bonica localitat de Balsareny. Tot i que la 

pluja ha obligat a suspendre la visita guiada al Castell, 

tothom  ha gaudit d’un capvespre on, a més a més de 

l’acte de Proclamació i el visionat d’un vídeo informal, els 

i les participants han disposat d’un sopar i d’un fi de festa 

molt animat a la discoteca Stroika. 

Acompanyant al Marc Torrelles, la Marina Cases -

Pubilla del Segrià-  i el Jordi Antonio Nòria -1er cabaler-

. 

 

En Marcel junt amb altres representants caducats  

del Pubillatge d’arreu de Catalunya 
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ELS PREMIS DELS COMERCIANTS DE TORRES COMENCEN A FER-SE EFECTIUS 
 

Recordem que durant el mes de juny, la majoria de comerciants de Torres de Segre van formar part d’una 

campanya publicitària anomenada ‘Compra a Torres i Descobreix Catalunya’. El 9 de juliol es van donar a 

conèixer els 33 afortunats i afortunades que visitarien un municipi de Catalunya o rebrien un lot de productes 

d’aquell indret que no oferís una visita al seu poble o ciutat. Concretament 32 premis perquè són el nombre 

de municipis catalans que formen part de la campanya. Un premi també se l’emportava un comerciant de la 

nostra vila que hagués col·laborat en aquesta iniciativa. 

Doncs bé, en una edició anterior de la revista vàrem fer ressò de la campanya, informant també de la visita 

del 18 de setembre en que diferents premiats/des van venir al nostre municipi. Ara, volem reflectir les 

diverses visites que s’han anat fent aquest dies a altres llocs de Catalunya. 
 

▪ PREMI DE PLUSFRESC --- Elena Miró          -Torres de Segre   18/09/21- 
 

L’Elena i la seva germana han visitat el seu propi municipi, 

Torres de Segre.  

En un primer moment, quan els va tocar el premi, l’Elena 

ens comentà que va quedar una mica decebuda però, un 

cop ha acabat la visita guiada que han fet a Torres, totes 

dues germanes han quedat ben contentes i satisfetes. 
 

 

Elena Miró: “Moltes gràcies, un bonic dia per recordar, 

felicitats per l’organització, ha estat tot perfecte”. 

 
 

▪ PREMI D’ASSEGURANCES RICART PRIM --- Jordi Prim   -Manresa  25/09/21- 
 

El Jordi Prim ha anat acompanyat de la seva parella, la Rosa Ruiz i pel que sembla la visita ha anat bé. Han 

vist la Basílica Col·legiata de Santa Maria de Manresa, han fet un tomb pels carrers medievals de la ciutat i 

han visitat un museu on han gaudit d’un reportatge tot passant per alguns carrers històrics de Manresa. Tot 

s’ha acabat amb un dinar i dia lliure per la ciutat. 
 

Jordi Prim 

“Des del meu punt de vista ha faltat una mica d’organització, s’han saltat alguna cosa que hi havia 

programada, tot i això, ho han solucionat. No tenim cap foto i tampoc ens n’han fet cap de grup”. 

 

▪ PREMI DE PERRUQUERIA MERCÈ DUAIGÜES --- Montserrat Iglesias          -Lleida   02/10/21- 
 

La Montserrat Iglesias, al no poder participar del 

premi, l’ha cedit a la seva filla Anna Esteve, que hi ha 

anat acompanyada del Germán Jiménez. 
 

Anna Esteve: “Tot i tocar-nos Lleida, ser la nostra 

capital i tenir-la molt coneguda ens ha agradat la 

visita que ens han preparat. Podent tornar a 

pujar a dalt del campanar de la nostra estimada 

Seu Vella, visitant per primer cop el Castell de la 

Suda, fent un tast alimentari de productes de km 

0 a la Fira de Sant Miquel i coneixent gent molt 

simpàtica d'altres poblacions”.  
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▪ PREMI DE QUIOSC TERESITA --- Mariluz Ariza     -Cardona  17/10/21- 
 

A la visita a Cardona hi han anat la Mariluz, el seu marit l’Àlvaro 

Boqué i les seves dues filles. L’excursió comptava amb una visita 

guiada a la Muntanya de sal, al centre medieval i un dinar en un 

restaurant de la vila. Pel que sembla hi ha hagut una nota negativa 

del Premi. 
 

Mariluz Ariza 

“Al Fulletó hi ficava que ens donarien un lot de productes de la 

Unió de botiguers i comerciants, però no ens l’han donat”. 
 

(Nota: L’Ajuntament ja ha fet la reclamació pertinent) 

                
▪ PREMI AL COMERCIANT DE TORRES --- Ferreteria Osvald           -Sant Feliu de Codines  17/10/21- 

 

Aquest premi l’ha fet efectiu en Raül Esteve i la seva mare Marlene 

Doladé. Han hagut de recórrer 200 quilòmetres i els 40 darrers plens 

de revolts, pujades, baixades i carretera estreta. Tot i això, la visita 

ha valgut molt la pena. 
 

Raül Esteve 

“Museu Municipal Can Xifreda. Un recorregut pel paleolític, 

neolític, edat de bronce, de ferro… molt ben explicat. Finalitza 

la visita amb l’estàndard de 1902 de l’Orfeó Feliuà, fet pel Dalí. 

A la tarda, visita al Cim d’Àliga on es realitza una demostració 

de vol de diverses espècies voladores”. 

            

▪ PREMI DE MERCERIA I COMPLEMENTS ÀNGELS --- Neus Badia  -Sallent 23/10/21- 
 

La Neus Badia i el seu marit en Santi Boqué han visitat Sallent i han 

pogut fer una visita guiada pel nucli antic, pel celler Sant Martí i un 

dinar del qual han gaudit amb un val de 50 euros que els han lliurat. 

 

Neus Badia:  

“Ha estat un bon dia, ens han acollit molt bé i ens han entregat 

un lot de productes locals”. 

    

▪ PREMI DE FARMÀCIA ROURE --- Rebeca Olivera     -Vilanova del Camí- 
 

La Rebeca Olivera ha rebut a casa seva el premi de la localitat de Vilanova del camí que consistia en un lot 

de productes típics del municipi, fruits secs, mel i cervesa. 

 

 

Hi ha hagut altres premiats i premiades que degut a circumstàncies personals no han pogut fer efectiu el seu 

premi en la data que aquest s’atorgava. Esperem que en la propera campanya tornin a tenir sort. 

En la pròxima edició del Pregoner de Torres informarem de les visites que s’hagin produït durant el mes de 

novembre. Mentrestant, us recomanem seguir comprant a les botigues de Torres i gaudint dels nostres 

serveis: ja veieu que és una molt bona aposta. 
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UNA LLAR DE JUBILATS PLENA D’ACTIVITAT 
 

Com podeu recordar, la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ de Torres de Segre, va tornar a obrir les seves portes 

a principis de setembre, un cop les dades del contagi de la pandèmia eren més favorables i la seva Junta 

Directiva va creure oportú iniciar la seva activitat, adquirint totes les mesures sanitàries necessàries. 

Les diferents activitats i cursos per a la gent gran s’han iniciat durant els primers dies del mes d’octubre. Tot 

i això, el dia 7 del mateix mes, la Llar ha informat novament del tancament de les seves instal·lacions. El motiu 

ha estat l'aparició d'alguna persona amb Coronavirus provinent de l'excursió de Blanes on alguns socis i sòcies  

de la Llar hi van participar, en aquest cas s’ha tancat per fer les comprovacions pertinents. Després dels 10 

dies de tancament, un cop fetes totes les PRC corresponents i passada la inspecció sanitària, la Llar de Jubilats  

ha pogut reiniciar la seva activitat el dilluns dia 18 d'octubre. Començaven altre cop tots els cursos i activitats:  
 

 

    AMICS LECTORS   -Dilluns de 16:00 a 17:30h, Sala d’informàtica- 
 

Activitat que duu a terme l’empresa Tasca Projectes, per 

part de La Fundació “La Caixa”. 
 

 Professora: Maria Hernández, dinamitzadora social. 
 

Objectius: Trobar articles o llibres per entrar en debat i 

conversa, fer vida social, contacte i poder parlar de 

temes des de diferents punts de vista. 
 

 

VIURE EN POSITIU 
-Dilluns de 18:00 a 19:30h, Sala d’informàtica- 

 

Activitat que realitza l’empresa Tasca Projectes, per part 

de La Fundació “La Caixa”. 
 

 Professora: Clara Rogordosa (Educadora social) 
 

 

Objectius: Millora emocional. Aprendre i millorar el que 

ensenyen els anys, les fortaleses psicològiques, sentir-se 

bé amb els altres i un mateix. Veure el futur en positiu. 

 

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 
-Dimarts i Dijous de les 15:20 a les 16:20h a la Sala del Tatami- 

 

 Professor: Martín Faleroni (CM-CS Act. física, lleure i animació) 
 

Objectius: Gimnàstica molt encarada cap a estiraments i la 

mobilitat funcional. Facilitar els moviments quotidians que 

de vegades costa fer i alleugerar mals que comencin o que 

estiguin ‘cronificats’, mitjançant el moviment. 
 
 

INFORMÀTICA APLICACIONS 

-Dimarts i Dijous de les 16:30 a les 18:30h, Sala d’informàtica- 
 

 Professor: Luis Ángel Pérez (formador en noves tecnologies) 
 

Objectius: Ampliar algunes àrees dels coneixements 

informàtics, tot aprofundint, en algunes sessions, en 

aspectes específics de l’interès de les persones 

assistents. 
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INICIACIÓ  A LA INFORMÀTICA 
-Dimecres i Divendres de les 16:00 a les 18:00h, Sala d’informàtica- 

 

 Professor: Luis Ángel Pérez (formador en noves tecnologies) 
 

Objectius: Iniciació a la Informàtica, Videoconferències, 

Whatsapp, compres per Internet i La Meva Salut.  

Es tracta de tallers específics dissenyats per persones no 

habituades a l’ús intensiu de les noves tecnologies sobre 

aspectes útils del dia a dia. 

   

EN FORMA 
-Dimecres de les 18:00 a les 19:00h, Sala del Tatami- 

 

Activitat que realitza l’empresa Tasca Projectes, per part de La 

Fundació “La Caixa”. 
 

 Professor: Gerard Gort (monitor físic) 
 

Objectius: El manteniment i l’increment de la força i la potència 

muscular, l’equilibri i la coordinació per conservar una bona 

forma física i prevenir les caigudes. 

 
 

 

PINTURA 
-Divendres de les 17:00 a les 19:00h, Sala de pintura- 

 

 Professora: Eva Escolà (professora d’arts plàstiques i pintura) 
 

Objectius: Gaudir de l’art de la pintura en les seves 

tècniques. Expressar-se mitjançant la pintura i passar una 

hora agradable amb l’aprenentatge de les eines bàsiques 

d’aquest art. 

 
 

 

 

JOCS DE TAULA: BOTIFARRA I BILLAR 
-Tots els dies de la setmana- 

 

Una proposta oberta a tots els socis i les sòcies i que es 

desenvolupa al local de la Llar de Jubilats. 
 

Objectius: Gaudir de la companyonia amb activitats 

dinàmiques, divertides i que permeten exercitar la 

capacitat mental així com la destresa i motricitat fina. 

 

 

Aprofitem l’avinentesa per felicitar a la Junta de la Llar de Jubilats per la seva dedicació, preocupació i 

l’empenta que han donat a la Llar, sobretot després d’haver passat una temporada complicada com la 

viscuda, plena de restriccions, temors i molta solitud. El fet de poder tornar a compartir moments plegats, ni 

que sigui amb mascareta, ja és sinònim d’esperança i un primer pas per arribar de nou a la normalitat. 

Des d’aquest punt, aprofitem per animar als associats i associades a continuar gaudint de les diferents 

propostes, fomentant així la relació social i prevenint alhora el deteriorament físic i psicològic, aquest darrer 

segurament el més afecta en tot aquest temps de pandèmia. 
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TORNEN ELS CURSOS DE LLENGUA CATALANA 
 

En uns moments en quÈ sembla que la utilització del català 

està en regressió, l’Ajuntament de Torres de Segre, 

mitjançant la Regidoria de Cultura, vol impulsar la parla i el 

coneixement de la nostra llengua, tant entre la gent 

nouvinguda com entre els i les que ja l’utilitzen 

habitualment i volen millorar-la. Per aquest motiu, s’ha fet 

una crida a tothom que vulgui participar d’uns cursos 

d’iniciació i de perfeccionament, que han començat el dia 

28 d’octubre, tot i que aquests ja s’iniciaren durant la tardor 

de 2019 i van haver de ser aturats per la Covid-19. 

Durant tots els dijous, unes vint-i-cinc persones podran 

treballar en el grau d’aprenentatge del català que sigui més 

apropiat a les seves necessitats. Ho podran fer de forma 

gratuïta, ja què aquestes són unes classes costejades per l’Ajuntament de la vila i que imparteix l’Alba Bosch 

Pijuan -Grau en Estudis Catalans i Occitans i Màster de formació del professorat (Secundària)-, utilitzant una 

metodologia diferent segons si és el grup inicial o el grup mitjà: 

• GRUP INICIAL (iniciació): Acostar l'alumnat a la nostra llengua d'una manera amena, amb activitats 

senzilles, de la conversa i el joc, i que sigui capaç d'entendre millor el català i engrescar-se a parlar-lo. 

• GRUP MITJÀ (perfeccionament): Pretén perfeccionar el seu nivell de català, millorar l'ortografia, treballar 

les expressions i el lèxic genuí de la llengua, millorar la pronúncia a partir de la lectura de textos... 

 

PEPITA RUESTES, UNA DE LES GUANYADORES 3R PREMI DE RECITACIÓ POÈTICA DEL SEGRIÀ 
 

El Teatre de l’Escorxador de Lleida ha acollit el 

29 d’octubre, el certamen corresponent al III 

Premi de Recitació Poètica del Segrià, que ha 

tingut la presència de Dolors Miquel, la poeta 

que ha estat homenatjada en aquesta edició.  

Entre els guanyadors i les guanyadores hi ha la 

nostra regidora de Cultura de l’Ajuntament de 

Torres de Segre, la Pepita Ruestes (millor 

recitació), Amat Baró (millor poema original) i 

Olza Pou (millor recitació categoria jove).  

En total hi ha hagut 22 participants, una xifra 

sensiblement superior als 13 de la passada edició. El guardó està convocat i organitzat pel Consell Comarcal 

del Segrià, i en la seva gran diada ha comptat amb la presència de la poeta homenatjada, a més de la cap de 

Cultura del Consell, Teresa Malla, i de Gemma Massana, consellera i membre de la comissió de Cultura del 

Consell i el cap de Promoció Econòmica i Turisme del Consell, Josep Lluís Huguet.  

L’acte, que ha estat conduït per Míriam Arnaz, tècnica de l’àrea de Cultura, ha consistit en un recital poètic 

en llengua catalana, en directe on cada participant ha interpretat dos rapsòdies: la primera corresponent a 

la lectura del poema ‘Univers amb gall’ de Dolors Miquel, i la segona d’un poema de tria lliure, original de la 

persona participant o d’altres autores i autors.  

 

 

Grup inicial 

Grup mitjà 

La Pepita Ruestes amb la resta de guardonats en aquesta 3ª edición del certamen 

Des d’aquest article volem donar l’enhorabona a la Pepita per aquest guardó. Recitar un poema és un art 

d’alta complexitat que pretén expressar-li al públic els sentiments que el o la poeta va tenir a l’hora 

d'escriure'l. Una fita que la Pepita ha sabut fer millor que ningú. Moltes felicitats! 
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VISITA DE L’INSTITUT D’ALCARRÀS I DE L’ESCOLA CARRASSUMADA AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ 
 

Al llarg de l’octubre, tant els alumnes de 1r d'ESO 

de l'Institut d'Alcarràs com l’alumnat de Cicle 

Inicial de l’Escola Carrassumada han visitat les 

instal·lacions del Museu. 

Primer ha estat el torn dels nois i noies de primer 

curs de l’Institut, els dies 13, 14  i 1 d’octubre, que 

han pogut gaudir d’una visita guiada al nostre 

edifici emblema, ubicat a l’antic Molí, a càrrec dels 

tècnics de TDSNaTur que els han acompanyat 

durant tot el matí, distribuïts en tres grups de 

treball ‘bombolla’ d’uns 15 alumnes cada dia. 

D’aquesta manera, un total de 135 estudiants juntament amb el seu professorat, han pogut conèixer i 

aprendre que era abans l’edifici del Museu i que guarda, a dia d’avui, en el seu interior. 

Per una altra banda, fa uns dies, els nostres alumnes de Cicle Inicial de l'Escola de Carrassumada, s’han 

desplaçat a aquest espai per tal de conèixer, de primera mà, el preuat contingut del Museu de l’Evolució. 

L'antic Molí de la vila fou un dels edificis més destacats i importants del nostre municipi i, actualment, 

encara conserva aquest valor, sobretot de caire històric pel seu gran contingut que el fa un punt d’atractiu i 

de reclam molt interessant. Prova d’això, són les visites escolars d’alumnat de tota la comarca que venen, 

any rere any, a visitar-nos. Un aspecte important per ubicar Torres de Segre al mapa i donar-lo a conèixer. 

Els nens i les nenes que tenen l’ocasió de visitar el nostre Museu, poden observar i alhora aprendre sobre la 

gran varietat d'eines que s'utilitzaven anys enrere, tant al camp, com en oficis que avui dia gairebé estan 

extingits fruit de la modernització que ha desenvolupat el treball al camp. Oficis com el boter, el ganiveter, 

fabricants d'esclops o els que treballaven l'espart, han anat desapareixent, a poc a poc, però és gràcies a 

museus com aquest o centres d'etnologia, que encara és possible observar-los i saber-ne coses. 

 

TALLERS AMBIENTAL AMB ELS NENS I NENES D’INFANTIL DE L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

El passat 28 d’octubre, els nostres tècnics 

de TDSNaTur, han visitat l’alumnat d’educació 

Infantil, per a participar amb ells i fer un taller de 

descoberta del medi. 

Una activitat molt interessant que va permetre 

als més menuts del centre poder fer un seguit de 

jocs interactius, a través dels cinc sentits, que els 

han ajudat a descobrir de manera totalment 

vivencial el medi natural i tot allò que els envolta. 

Tant l’alumnat més petit de P3 o P4 com els més 

grans d’etapa de P5, han estat molt atents i 

participatius, tenint en compte que es troben a unes edats en les quals la vergonya no existeix i les ganes 

d'aprendre no suposa un impediment. L’experimentació a través del joc sempre és un bon mètode per 

aprendre tot gaudint. Des d’aquest espai, els tècnics de l’Ajuntament volen agrair la col·laboració del grup de 

mestres de l’Escola i felicitar la dedicació plena mostrada envers el creixement del seu alumnat. 

 

M
ED

I A
M

B
IE

N
T 

L’alumnat de l’Institut visitant el Museu de l’Evolució 

La Daniela fent el taller amb l’alumnat d’educació infantil 
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VISITA DEL COL·LEGI SANTA ANNA DE LLEIDA 
 

El divendres 29 d’octubre, ha estat el dia escollit pel 

claustre i l’alumnat de secundària del Col·legi Santa 

Anna de Lleida per visitar, per primer cop, el nostre 

municipi.  

En ser la primera vegada, han volgut fer una jornada 

completa d’activitats, dedicant tot el dia per conèixer 

bona part del terme municipal i, sobretot, els nostres 

dos espais naturals de la mà de l’Adrià i la Daniela, els 

dos tècnics de TDSNaTur. 

En primer lloc, els estudiants han pogut observar la gran 

riquesa que ofereix el tram del camí verd amb una 

passejada guiada en la qual se’ls ha explicat el tipus 

d’ecosistema que disposem vora el poble i en què 

consisteix un bosc de ribera com el que tenim al marge 

del riu.  

En darrer lloc, també han pogut veure el grup de cavalls 

de la Camarga tot explicant-los les característiques 

principals d’aquests animals i la seva funció. 

Abans de dinar, la comitiva escolar s’ha dirigit cap a 

l'altre espai natural del municipi, l'embassament 

d'Utxesa, on han participat amb l'activitat 

d'egagròpiles. 
 

 

 

 

 

Què són les egagròpiles? Són boles de material indigerible que són 

regurgitades per diverses espècies d'aus, especialment els rapinyaires, 

com l'òliba, mussol banyut, l'arpella, entre molts altres. Un cop feta la 

digestió, les parts no digeribles de les preses (majoritàriament pèls i ossos) 

són regurgitats en un cabdell allargat prop del lloc on nien o freqüenten. 

La seva anàlisi permet conèixer les poblacions de micromamífers de la 

zona que habiten.  
 

 

 

Aquest cop, l’alumnat de Lleida han pogut investigar 

egagròpiles d'òliba, que li ha permès identificar de quin 

tipus d'animals s'alimenten les òlibes que hi ha Utxesa, i 

poder identificar diferents tipus d'ossos. 

En acabar l'activitat, han dinat a la zona de pícnic de ‘La 

Fusteria’, i finalment han participat de l'última, però no 

menys important, activitat a la zona que consistia en una 

entretinguda gimcana, l’objectiu de la qual era la recerca 

d'un tresor que tenia les peces d'un puzle que havien 

d'emplenar per, més endavant, poder endevinar 

característiques de l'animal de la imatge. 

En definitiva, un dia complet d'activitats per un grup que s’estrena al nostre municipi i que ja han avisat que 

tornaran un altre dia per visitar el Museu de l'Evolució que aquest cop no han pogut conèixer. 

L’alumnat del col·legi Santa Anna de Lleida fent activitats a Utxesa 

Treball de recerca i investigación a l’exterior de ‘la Fusteria’ 
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L’INCIVISME, UNA CONSTANT PREOCUPANT TAMBÉ EN ELS NOSTRES ESPAIS NATURALS 
 

No sempre les notícies són bones i, en el cas que ens ocupa, 

malauradament així és. En els darrers mesos, hem detectat un 

seguit d’actes incívics i vandàlics que afecten directament al 

nostre entorn natural. El que la gran majoria entenem com a bé 

preuat i de gran valor mediambiental, sembla que no és talment 

considerat per alguna minoria. 

Serveixi aquest article per informar del que succeeix i, alhora, 

denunciar-ho públicament.  

Per una banda, s’han trobat munts de deixalles i fogueres il·legals, 

als marges del nostre riu i embassament que, evidentment, s’han 

recollit per deixar-ho tal com pertoca tot recordant que es tracten 

d’espais protegits i d’alt interès. 
 

Aquest mes, també s’ha trobat trencat el banc de l’entrada del 

pàrquing de ‘La Fusteria’ i el cartell informatiu de grans 

dimensions del mateix espai. 

Al municipi, ha aparegut trencat a bocins el cartell informatiu de 

metacrilat del circuit de Cal·listènia, instal·lat fa uns mesos al 

passeig del riu, així com un vidre de l’oficina del Museu de 

l’Evolució. 
 

 

 

L’Adrià Pujol, tècnic de Medi Ambient i Promoció 

Turística de l’Ajuntament, ha estat un dels que ha 

pogut veure en primera persona bona part d’aquests 

desperfectes i vol aprofitar aquest espai per deixar la 

seva opinió personal: 
 

 

“Avui més que mai hauríem d’estar molt més conscienciats envers el respecte a la natura i l’entorn que ens 

envolta, en reciclar bé i no embrutar però, crec que no és així. 

Anys enrere, les persones no estaven tan educades i la consciència de tenir cura del medi natural no era tan 

insistent per part de les institucions, però hi havia més respecte i s’aprofitaven més i millor els recursos 

disponibles, sempre es podia treure quelcom de profit de molts residus. Ho hem vist a casa dels més grans on no 

es tirava res sense mirar de donar-li abans una altra utilitat. Ara, ho tirem tot i som capaços de fer-ho al primer 

lloc que ens ve al cap, fins i tot enmig de la natura o als peus d’un contenidor. Tot és reemplaçable, no esperem 

a canviar les coses quan es trenquen, sinó que simplement ho canvien, perquè ja és l'hora. Penso que es recicla 

poc i que, encara avui, hi ha gent que no sap com funciona una paperera o un contenidor. 

A les persones no les podem ensenyar a multiplicar abans que a sumar i restar, per tant, considero que hauríem 

d'enfocar els nostres esforços en allò més bàsic, deixant en un segon terme el reciclatge -entès com a separació 

correcta de residus-, i aprendre primer a respectar i valorar tot el que ens envolta i mirar de començar de nou. 

Quan aconseguim que no es tiri res al terra dels espais públics i naturals i no hi hagi cap mena d'incivisme, 

llavors potser serà el moment de començar a reciclar, ja que les persones ja sabran sumar, i serà l’hora 

d'ensenyar-los a multiplicar". 
 

 

 

 

 

Tots aquests actes incívics i de vandalisme, no es poden entendre des d'un punt de vista racional i s'haurien 

d’erradicar dels pensaments de totes les persones.  

El poble, és de tothom i si es malmet quelcom intencionadament, tots i totes en sortim perjudicats. 

Voldríem pensar que són actes fortuïts i que no es tornaran a repetir però la realitat ens fa pensar que serà 

complicat que així sigui. No per això, cal abaixar els braços i tota ajuda al respecte serà benvinguda. 
 

 

 

 

Dos dels desperfectes denunciats aquest mes 



 
 

 
16 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2021 

 

 

 

 

 

NOU ÈXIT EN LA SEGONA EDICIÓ DEL ‘PAINTBALL’ 
 

L’esplanada lateral del costat del camp de futbol ha estat l’escenari escollit de nou per dur 

a terme una activitat de ‘paintball’, el diumenge 17 d’octubre amb Cervera Aventura. 

La guerra de pintura -en anglès: paintball, traducció literal "bola de pintura"-, és un esport 

en què els jugadors fan servir escopetes d'aire comprimit anomenades marcadores per disparar petites boles 

de pintura contra els altres jugadors. En essència és un joc de persecució complex i d’estratègia en equip. 

Després d’un any sense la possibilitat de poder realitzar-la a causa de les restriccions de la pandèmia de la 

Covid-19, aquest cop s’ha pogut tornar a fer al llarg d’una intensa matinal de més de sis hores en la que hi 

han participat sis equips amb prop d’un centenar de jugadors i jugadores que han gaudit del joc en la seva 

màxima essència, sense destacar cap incident ni lesió. 

Per poder arribar a jugar a ‘paintball’ al nostre municipi, dies abans, la Comissió Esportiva de l’Ajuntament 

ha hagut de treballar intensament per preparar i muntar un camp de joc provisional, amb diferents obstacles 

per a poder amagar-se i fer-lo més atractiu per als participants. En aquest sentit, la col·laboració 

desinteressada de Fruites Font en la cessió dels ‘palots’ i de Berna Bros, S.L. -propietat d’un dipòsit de ferralla 

proper a la nostra vila- que ens han portat i retirat tretze cabines de camió de diferents mides i unes rodes 

de grans dimensions, ha estat clau per assegurar el muntatge d’un camp de joc força complet. 
 

 

 

Per poder fer una activitat d’aquestes 

característiques, la seguretat és un 

element indispensable que cal considerar 

atentament per assegurar el 

desenvolupament correcte del joc i 

minimitzar al màxim el risc d’incidències. 

En aquest sentit, abans d’iniciar les 

partides, s’han tancat amb cinta i uns 

cartells informatius tots els accessos del 

camí verd que podien arribar a l’espai de paintball per evitar que alguna pilota de pintura pogués anar cap 

als vianants i ocasionar algun problema, oferint un recorregut alternatiu i segur per dalt del Molí en el cas 

que es volgués caminar durant l’activitat pel camí verd fins al mirador dels cavalls.  
 

Des de les 9:00 del matí fins gairebé les 15:00 hores de la tarda, s’han disputat els tres encontres entre els sis 

equips participants jugant a diferents jocs d’estratègia i agilitat amb les boles de pintura com a protagonistes. 
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Cartells informatius que s’han col·locat a tots els accessos al camp de paintball 

El terreny de joc ha disposat de diferents elements i opcions d’amagatall per fer més divertida la partida entre els equips 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcadores&action=edit&redlink=1
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Des d’atrapar la bandera i dur-la a camp propi o al contrari, una eliminatòria directa fins al joc del ‘president’, 

els participants han gaudit d’un bon mètode d’entreteniment i d’alliberament d’estrès.  
 

Aquests han estat els diferents equips participants i els aparellaments disputats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JORDI RIBES GUANYA EL ‘II OPEN BORI SPORT SK LONG RANGE DE RIFLE’ 
 

Jordi Ribes, actual President del Club Tir Torres de 

Segre i tirador en actiu, s’ha adjudicat el triomf en el II 

Open Bori SK Long Range en la modalitat PRS (Precision 

Rifle Series) Rimfire, que s’ha celebrat el dissabte 23 

d’octubre a les instal·lacions municipals. Darrere seu, 

s’han classificat Daniel Moratal (Cantàbria) i David 

Lozano (Club Tir Torres).  

Aquesta prova, patrocinada per Bori Sport i consta 

d’una modalitat nova a Espanya i el de Torres de Segre 

és l’únic camp català on es pot tirar a 200 metres. 

Can Titola El tercer reng 

Foc amic Team Ball 

Los Brazzers A remolque 

A la imatge, els diferents participants de l’esmentada competició 
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TRET DE SORTIDA A LES DIFERENTS ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

Al llarg de la primera setmana d’octubre s’han iniciat totes les activitats esportives que s’han pogut completar 

després del corresponent període d’inscripcions establert. 

Les primeres sessions a engegar motors han estat al vespre del passat dilluns 4 d’octubre, amb les classes 

d’hipopressius i pilates i crossfit - fitness street al pavelló i espais exteriors, i ioga a la sala del tatami de la 

Plaça Catalunya. 

L’endemà, dimarts dia 5 d’octubre, s’han iniciat les sessions de zumba, de spinning i de gimnàstica de 

manteniment, les dues primeres al poliesportiu i la darrera a la sala tatami. 
 

L’activitat de patinatge ha estat l’última a començar, el dijous dia 7, amb un alt nombre de nens i nenes 

inscrites. Una proposta que, any rere any, guanya més adeptes i que es realitza també al pavelló. 
 

Fer activitat física regularment aporta benestar a la vegada que ajuda a prevenir malalties com la diabetis, la 

hipertensió,  el sobrepès i l’obesitat, els infarts del cor, les demències i alguns tipus de càncer. 
 

 

Des d’ara fins al mes de maig, durant dos dies a la setmana, es seguiran fent totes aquestes propostes 

esportives entre els diferents espais municipals destinats a tal efecte. 

Si alguna persona té interès a participar, es pot inscriure presentant-se directament al lloc i l’hora de 

l’activitat en concret. Encara resten algunes places lliures en la majoria de les propostes. Per qualsevol 

dubte o aclariment al respecte us podeu adreçar al telèfon de l’empresa Gestiona, 648 81 58 39 (Víctor). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“La salut és el principal principi de la felicitat i l’exercici físic de la salut”   -James Thonson- 

Spinning 
Dimarts i dijous de 20:00 a 21:00 h. 

Zumba 
Dimarts i dijous de 20:00 a 21:00 h. 

Gimnàstica hipopressiva i pilates 
Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:00 h. 

Imatge d’algunes de les sessions de les diferents activitats esportives que es desenvoluparan des d’ara fins al mes de maig o juny. 

Crossfit &  

Fitness Street 
Dilluns i dimecres  

21:00 a 22:00 h. 
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PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE L’ESCOLA DE FUTBOL BAIX SEGRIÀ, TEMPORADA 2021/2022        
 

 

 

L’Escola de Futbol Baix Segrià, ha realitzat la presentació dels seus 

equips, dos anys després sense poder-la fer, per celebrar el seu 

25è aniversari. En aquest acte s’ha mostrat al públic assistent varis 

detalls que donaven protagonisme als 25 anys de formació, 

educació i valors d’aquesta Escola de futbol. 

El públic assistent ha pogut presenciar la presentació i sortida dels 

diferents equips, des del Juvenil fins als debutants, els més petits. 

Aquesta temporada, l’EF Baix Segrià compta amb un total de 17 

equips i 230 jugadors i jugadores.  

Enguany, l’Escola ha implantat dos equips formatius a l’Infantil i a 

l’Aleví, una novetat en forma de projecte que ha estat impulsat des 

de coordinació i del que s’espera molts èxits.  

A l’acte no hi ha faltat els parlaments del President de l’Escola Baix 

Segrià, l’Antonio Prieto López; del delegat Territorial de la FCF, 

Josep Maria Espasa; del diputat d’Esports a la Diputació de Lleida, 

Jordi Verdú; i de l’alcalde d’Alcarràs, Jordi Janés; tots ells acompanyats d’altres autoritats representatives 

dels municipis que conformen la base del Baix Segrià (Aitona, Alcarràs, Soses, Sudanell i Torres de Segre). 

La presentació ha arribat a la fi amb un espectacular castell de focs d’artifici i l’aplaudiment i admiració de 

les famílies presents, jugadors i jugadores, cos tècnic i autoritats que han tingut també un sentit i emocionant 

record pel Ramon Espasa, un dels veritables impulsors d’aquesta iniciativa futbolística l’any 1996 que ha 

aconseguit agermanar, fins avui i durant tot aquest temps, els pobles veïns amb el futbol com a nexe d’unió. 

 

EL CLUB ATLÈTIC BITLLES TORNA ALS ENTRENAMENTS I A LA COMPETICIÓ  
 

 

Afectats, com la majoria de clubs 

esportius, pel llarg període de 

confinament a causa de la pandèmia, 

els i les membres del Club de bitlles de 

Torres han pogut tornar a entrenar-se 

i disputar el primer encontre després 

d'aquesta llarga aturada. 

El fet de tenir la pauta completa de la 

vacunació i la millora de la situació, ha 

facilitat aquest esperat retorn a la 

pràctica d'aquest esport tradicional 

que continua gaudint de bona salut al 

nostre municipi.  

El Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre presenta enguany una plantilla formada per 16 jugadors locals 

d’entre els quals destaquem al Mariano Aranda, el jugador més veterà de la competició que el passat 3 de 

setembre va complir 95 anys i encara es troba en plena forma i amb una magnífica punteria amb els bitllots. 
 

El conjunt torressenc està inscrit al campionat de Bitlles Tradicionals Lleidatanes de Lleure, junt amb tres 

equips més: l’Alcarràs, el Fraga i l’Albatàrrec, després de la retirada de la competició de l’Aitona i el Montoliu 

per manca de jugadors i l’envelliment de les seves respectives plantilles. En endavant, farem un seguiment 

dels resultats del Club local a l’apartat ‘L’esportiu’, desitjant-los sort i que gaudeixin del campionat al màxim. 
 

 

 

Fotografia de l’equip del Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre en un dels entrenaments 
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L’IMPACTE DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE  
 

 

Seguim a la recerca de la màxima normalitat possible i realment cada mes que passa és un pas endavant per 

aconseguir-la. No obstant, val a dir, i insistir, que el coronavirus continua ben present aquí i arreu. A Torres 

de Segre l’evolució també és satisfactòria i les xifres mostren que la situació millora, però tal com passa a 

Lleida, Catalunya i Espanya, el nombre de casos encara puja, encara que sigui de manera més tímida. Al 

nostre municipi hi ha hagut vora una vintena de nous contagis notificats, així que cal respectar les mesures 

sanitàries i tenir en compte que vacunar-se és el mètode més efectiu per assolir la immunitat. L’expansió de 

la Covid-19 encara no s’ha aturat però el percentatge de gent immunitzada tampoc. La gent que es vacuna 

cada vegada és més, tot i que ara que ens apropem a valors més alts, el ritme d’injecció de dosis ja va 

desaccelerant. En aquest sentit, la novetat d’aquest mes és que en l’última setmana el Departament de Salut 

ha començat a administrar la tercera dosi de la vacuna a tot Catalunya. Aquesta punxada de reforç 

s’adreça als majors de 70 anys i coincideix amb l’inici de la campanya de vacunació de la grip. 

Torres de Segre ha finalitzat 

l’octubre amb 313 casos positius 

confirmats -i acumulats des de 

l’inici del recompte el març del 

2020-, per tant són 17 les 

persones contagiades durant 

aquestes últimes setmanes, ja 

que iniciava l’octubre amb 296 

casos. La xifra de contagis ha sigut 

molt similar respecte a la del 

setembre (14) i no s’han notificat 

grans brots al nostre municipi. Els 

valors dels anteriors mesos de 

l’any van ser 38 a l’agost, 13 al 

juliol, 3 al juny, 10 al maig, 13 a 

l’abril, 9 al març, 7 al febrer i 12 al 

gener. Una vegada més no hem de parlar de víctimes mortals per coronavirus: la millor de les notícies. 
 

 

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

ha pujat 83 punts fins arribar als 1.454. La xifra de Torres de Segre segueix estant per sobre del valor de la 

comarca del Segrià (1.380 punts), que tancat el mes amb 29.319 contagis acumulats. Ara bé, Torres de Segre 

continua registrant un percentatge inferior de contagis si ho comparem amb municipis veïns com Aitona 

amb 1.880 punts (461 casos), Soses amb 1.837 punts (349 casos), Alcarràs amb 1.762 punts (1.733 casos) i 

Sudanell amb 1.566 punts (125 casos). Sunyer amb 1.442 punts (45 casos) i Sarroca de Lleida 961 punts (35 

casos) se situen amb valors més baixos. 
 

L’activitat municipal també ha continuat desenvolupant-se respectant les indicacions sanitàries. Durant el 

mes d’octubre a Torres de Segre s’han celebrat propostes variades, entre les quals destaquen l’inici de la 

temporada de les diferents propostes esportives municipals, el 2n paintball, la presentació del nou llibre de 

Josep Rull, l’assemblea d’estat de comptes de l’Ajuntament, el 26è aniversari del Mai Més al Turó de 

Carrasumada i la Diada de Tots Sants al cementiri. El novembre de ben segur que també serà mogut! 
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EVOLUCIÓ COVID-19 A TORRES DE SEGRE 
- casos positius confirmats acumulats - 

(des d'abril de 2020 a octubre de 2021) 
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Dades actualitzades a 31 d’octubre de 2021 sobre els efectes de la Covid-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XERRADA SOBRE L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE AMB ONCOLLIGA LLEIDA 
 

El dimecres 6 d’octubre, dins la Setmana 

Catalana de Prevenció del Càncer 

(SECAPC), l’Associació de Dones Santa 

Àgata amb la col·laboració d’Oncolliga 

Lleida, ha organitzat una xerrada sobre 

l’alimentació saludable ‘Menja sa i mou-

te’, a la Sala d’Actes amb un èxit 

d’assistència i una bona valoració. 

L’interessant col·loqui, a càrrec de la 

nutricionista Sandra Boneu, ha girat entorn 

de les recomanacions i els principals errors a l’hora d’establir una alimentació saludable que sigui profitosa 

per a la persona i ajudi, entre altres, a prevenir mals futurs com el desenvolupament d’algun tipus de càncer. 

A través de l’estructuració d’un menú tipus o la confecció de menús equilibrats, el públic assistent ha pogut 

conèixer de primera mà la importància que té l’alimentació amb la nostra salut i amb el nostre 

desenvolupament en general fent bona la frase de ‘som el que mengem’. 
 
 

UNA FLOR PER A UN PROJECTE 2021 
 

‘Una flor per a un projecte’ és una campanya de divulgació i 

sensibilització al voltant del càncer i d’aquells que el pateixen. Recapta 

recursos econòmics per a fer realitat projectes de suport als afectats i 

les seves famílies. Des de l’any 2002, voluntaris de l’Oncolliga i 

multitud d’associacions de dones, d’entre les quals la del nostre 

municipi, col·laboren a fer flors de paper que després ofereixen al seu veïnat. 

Enguany, Oncolliga Lleida ha escollit com a projecte ‘Flor 2021’, l’adquisició d’un equip ‘LaserGuard’, un 

sistema que s’integra a l’accelerador lineal (aparell de radioteràpia que gira al voltant del pacient que està 

estirat en una llitera, sota la màquina). Aquest equip ajuda a detectar col·lisions entre l’aparell -en el seu 

moviment pendular- i el o la pacient. Amb el seu sistema d’escaneig amb infraroigs, detecta i atura la màquina 

i el tractament si el o la pacient es mou o si un objecte distorsiona l’àrea vigilada pel ‘LaserGuard’. En 

definitiva, permetrà evitar danys de col·lisió i radiacions innecessàries. 

En el finançament d’aquest aparell també hi aniran els diners solidaris aportats en l’edició virtual de la Volta 

al Pantà d’Utxesa 2021 que va recollir un total de. 1.156,24 euros, entre les aportacions dels tres consistoris 

organitzadors i l’euro solidari dels 256 corredors inscrits. 

Fonts: Departament de Salut 

i Ministerio de Sanidad Contagis Morts Immunitzats 

LLEIDA 49.823 705 72,4% 

CATALUNYA 1.005.034 24.026 74,3% 

ESPANYA 5.008.887 87.322 88,5% 

MÓN 246.633.000 4.998.000 38,8% 

La Junta de l’Associació de Dones local presentant l’acte davant el públic assistent 
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OSVALD FERRETERIA RESULTA PREMIADA A LA FIRA DE LLEIDA 
 

Osvald Ferreteria ha presentat una Novetat a la Fira de Sant Miquel de Lleida 2021 que ha obtingut el quart 

Premi a la Innovació Tecnològica. 

La ferreteria de Torres de Segre, gestionada pels germans Osvald i Raül Esteve, ha participat de nou a la Fira 

de Sant Miquel, en la que han presentat diferents dels seus productes. Una edició la d’enguany que ha tingut 

lloc entre el 30 de setembre i el 3 d’octubre, al recinte Firal de la capital del Segrià. 

D’entre les innovacions presentades destaquen: 

✓ The Climate Box. Un estudi climàtic que gestiona el risc i control de gelades, amb una previsió de fins a 10 

cm² de la superfície total de la finca de fruiters.  

✓ Un ventilador antigelades (SIS, Sumidero Invertido Selectivo). Un sistema que, mitjançant una gran hèlice 

(feta als USA), accionada amb un motor, projecta l’aire fred d’un nivell baix a una alçada de més de 100 

metres, provocant una introducció d’aire calent a l’alçada de la plantació. 
 

Ambdues tecnologies són originàries de l’Uruguai, i han comptat amb la presència dels dos enginyers pioners 

en aquesta novetat presentada a la Fira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Per una altra banda, Osvald Ferreteria també ha participat en les 

Jornades Tècniques Agràries, organitzades per l’IRTA, a Mollerussa els 

dies 20, 21 i 22 d’octubre. 

Volem felicitar els germans Esteve per la promoció que està fent del 

seu negoci i els seus productes, buscant noves maneres de facilitar la 

feina al camp i al mateix temps gestionant la venda al detall de la seva 

ferreteria. Una gestió que ajuda, alhora, a què el nom Torres de Segre 

sigui reconegut en l’àmbit de la maquinària agrària. La subsistència de 

les empreses, recau en cercar la renovació constant. Moltes felicitats!. 

 

TORRES A PIMECOMERÇ LLEIDA 
 

Les diferents problemàtiques dels petits comerços i les pimes s’han pogut posar en comú i debatre el passat 

20 d’octubre a la seu de Pimec Lleida. Allí, les associacions de comerciants lleidatanes, han establert una 

conversa recíproca amb el senyor Jordi Torrades -Director General de Comerç de la Generalitat de Catalunya-

i la senyora Marta Raurell -Cap d’Àrea del Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya-. 

En la primera part de la trobada s’han fet palesos els diferents punts febles del comerç de proximitat:  La falta 

de lideratge, l’encara lenta incorporació a la digitalització comercial, manca de diners a la xarxa associativa o 

el tancament de locals comercials sense successió..., entre altres temes.  

Raül Esteve i Gonzalo Fernández, 

enginyer industrial mecànic 

Osvald Esteve i Pedro Mastrangelo,  

enginyer hidràulic industrial Els germans Esteve al seu estand de la Fira de Sant Miquel de Lleida 
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Els representants de l’administració pública han 

escoltat atentament al sector, tot detallant un seguit 

de mesures pal·liatives que tenen com a objectiu 

l’adequació del petit i mitjà comerç a la situació actual:  

Aprofitar la línia de subvencions europees New 

Generation, fer estudis de negocis i de mercat per 

repensar els establiments, aprofitar les línies de 

subvencions per recuperar els espais buits o fer obres 

de millora als locals, apostar fermament per la 

Digitalització i l’associacionisme productiu... 

De tot plegat n’ha pres bona nota la Pepita Ruestes -regidora de Cultura i membre del Consistori que 

s’encarrega de les relacions amb els establiments comercials i pimes de Torres de Segre-, per tal que el nostre 

poble no perdi cap oportunitat de tenir uns establiments i unes empreses modernes, pròsperes i productives. 

De tota manera, l’Ajuntament està emetent i desitjant que, ben aviat, Torres de Segre pugui tornar a comptar 

amb una associació de comerciants, i que sigui aquesta la que lideri l’impuls del comerç municipal. 

La trobada, presentada pel Manel Llaràs -president de Pimec Lleida-, també ha comptat amb la presència de 

l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo i de la regidora de Consum, Comerç, Mercats i Participació, Marta Gispert. 

 

ELS NENS I LES NENES COMENCEN LA CATEQUESI 
 

A principis del mes d’octubre, han donat el tret de sortida 

els dos cursos de Catequesi Parroquial que portaran als 

nens i les nenes d’entre 8 i 9 anys de Torres de Segre que 

hagin escollit fer la Primera Comunió, a fer efectiu aquest 

sagrament, el maig del 2022 els del primer curs, i l’any 

posterior els del segon. 

Tots i totes han rebut uns ‘apunts’ per part de les 

catequistes, Maria Teresa Fuertes i Pepita Aldavert, on hi ha 

detallat un calendari d’actuacions, les festes litúrgiques, 

sessions de treball i 10 temes a tractar. Aquest temari, que 

es treballarà durant el quart trimestre d’aquest any, tracta 

10 temes tan diversos com ‘L’Església i la Pregaria’, el 

significat dels diferents sagraments, o l’Advent i el Nadal, 

entre altres. 

Tot això acompanyat d’un seguit d’activitats, com per 

exemple, un treball objectiu del primer trimestre, la creació 

d’un llibre de preguntes, l’assistència i la participació en les 

misses o una celebració a l’Ermita de Carrassumada per la 

Marató 2021. 

A banda dels conceptes i les activitats, les catequistes 

fomentaran en els infants un seguit d’actituds com la 

companyonia, el respecte, el compromís i la participació, 

bases fonamentals per al creixement personal. 

En un principi, les classes de Catequesi que sota el lema ‘Entendre, Pregar i Celebrar’ portaran als nens i 

les nenes a rebre el sagrament de la Primera Comunió amb la preparació que es requereix, se celebren els 

dissabtes de les 10 a les 11 del matí a l’Església de Torres. 

La Pepita i la Maria Teresa amb els nens i les nenes a l’Església 
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PAS DE BRANCA DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS A UTXESA 
 

El dissabte dia 16 d’octubre, 

l’Agrupament Escolta Turribus 

ha celebrat el conegut com a 

‘pas de branca’, en aquesta 

ocasió a la zona del punt 

d’informació a Utxesa.  

Una sortida que, any rere any, 

dona el tret de sortida a l’inici de 

curs i que serveix per donar la 

benvinguda a les noves 

membres de l’Agrupament i 

també per fer el ritual del canvi 

d’unitat, és a dir els grups pels 

quals els infants i les joves van passant a mesura que van creixent. 

Utxesa, doncs, ha esdevingut un lloc màgic i ple d’emoció que enceta un nou curs amb moltes ganes de gaudir 

i viure plenament l’experiència que ofereix la família de l’Agrupament Escolta Turribus. 

 

UNES NOCES DE PERLA A L’ERMITA DE CARRASSUMADA 
 

Era el dia 5 d’octubre del 1991 quan l’Osvald Esteve i la Montserrat Iglesias es deien mútuament el ‘Sí, vull’ 

a la parròquia de l’Albagés. Celebraren la missa de casament els mossens Joan Sunyol i Xavier Batista.  

La celebració de les Bodes de Plata es va fer a la parròquia de Sant Llorenç de Lleida i va ser oficiada pels 

mateixos mossens que els havien casat. 
 

El 17 d’octubre del 2021, trenta anys i uns dies més tard, la parella ha volgut celebrar aquest aniversari que 

correspon a les ‘Bodes de Perla’, al costat de la família més propera. Per a fer-ho, no hauria pogut escollir un 

lloc millor que l’Ermita de Carrassumada, en una cerimònia íntima i detallista que ha estat oficiada per 

mossèn Casildo. 

Sabem que durant trenta anys en la vida d’una parella, es passen moments feliços i moments delicats, però 

des d’aquí volem felicitar-vos per la vostra fermesa, el vostre compromís familiar i social i us desitgem que 

en pugueu complir molt més.  

La Montserrat i l’Osvald a l’altar de l’Ermita  

amb la Verge de Carrassumada al fons 
La feliç parella, envoltada de les seves mares respectives, la Marlene i la Conxita, les seves filles 

l’Anna i la Neus amb les seves parelles i el germà de l’Osvald, el Raül Esteve 

 

Fotografia de cloenda d’una gran jornada que ha esdevingut el tret de sortida al nou curs de l’Agrupament 



 
 

 
25 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2021 

PINTADA DELS BANCS DE LA PLAÇA CATALUNYA  

EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA 
 

Amb motiu del Dia Internacional contra el Càncer de 

Mama, el passat dia 19 d’octubre, la Regidoria de Sanitat 

i Benestar Social ha impulsat un bonic gest per 

solidaritzar-se amb les víctimes d’aquesta xacra i 

encoratjar-les a seguir lluitant.  

L’escenari elegit ha estat la Plaça Catalunya on, a partir 

d’ara, s’hi podran veure els bancs pintats del color 

representatiu que engloba els diferents tipus de càncer i 

es podran llegir unes frases com a recordatori del 

compromís en la lluita contra el càncer de mama: 
 

‘El desig de curar-se ja és la meitat de la curació’ 
 

‘Mai et rendeixis, la vida val la pena’ 
 

‘El càncer pot amb moltes coses, però el teu cor i la teva ment tenen més força’ 
 

‘Per curar el càncer cal prevenir-lo’ 
 

 

 

 

El càncer de mama, és el càncer més freqüent entre les 

dones a Catalunya. Es diagnostiquen, aproximadament, 

3.400 casos cada any d’aquesta malaltia. Una de cada vuit 

dones presenta càncer de mama i el pic d’incidència és als 

50 anys. Cal destacar que només un 5% dels càncers de 

mama són hereditaris i que l’1% dels homes també el 

poden patir. El càncer de mama en estadi localitzat, és a 

dir quan el tumor està localitzat a la mama i no hi ha 

metàstasi, té una supervivència del 90% cinc anys després. 

La mortalitat del càncer de mama ha disminuït 

significativament en les tres últimes dècades a causa de la 

instauració de l’screening mamogràfic i pels avenços en 

els tractaments. 

 

TORNA EL PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE CÀNCER DE MAMA 
 

Després de fer-ho el passat 7 de setembre, el Programa de 

Detecció Precoç de Càncer de mama, ha arribat de nou al 

municipi el 25 d’octubre amb la Unitat Mòbil, una mena de 

furgoneta especial amb dos professionals que realitzen les 

mamografies i es desplaça als diferents municipis per 

facilitar l’accés a fer les proves. 

Al nostre municipi, aquest cop s’han realitzat unes 40 

mamografies, que sumades a les 61 de l’anterior mes fan 

un total de 101. Seguint el protocol establert, a les pacients 

se les ha citat, prèviament, amb una carta per correu 

ordinari. La Unitat Mòbil tornarà l’any vinent al poble per fer noves proves. 

La Plaça Catalunya amb els diferents bancs pintats 

 en motiu del Dia Internacional del càncer de mama 

El programa de detecció precoç de càncer de mama a Catalunya 
detecta més de 1.200 tumors, molts en fase inicial 
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SIGNATURA DELS CONVENIS DE CESSIÓ D’ESPAIS PÚBLICS 
 

Com cada any, les diferents empreses que gestionen les activitats 

extraescolars que depenen de la Regidoria de Cultura, en aquest 

cas, les classes d’anglès i les de Càlcul mental, així com aquelles que 

depenen de la Regidoria d’Esports, signen un conveni regulador 

amb l’Ajuntament que determina les obligacions i els drets 

d’ambdues parts. 

Entre altres punts, l’Ajuntament cedeix uns espais públics, tant a 

l’Escola de Carrassumada, el Pavelló Poliesportiu i les sales de 

l’Annex del mateix espai com la Sala del Tatami de la Plaça 

Catalunya, i s’encarrega a l’hora d’elaborar i facilitar un protocol 

d’accés i ús de les instal·lacions, de la neteja, adequació i els serveis 

necessaris per tal que els i les alumnes puguin rebre les classes amb 

les òptimes condicions i desenvolupar l’activitat en qüestió amb el 

màxim de garanties.  

Per la seva banda, les empreses que desenvolupen l’activitat, han 

de disposar de tots els requeriments legals (assegurança, títols 

acreditatius, contractacions del personal, pagament de nòmines i 

de Seguretat Social, etc.). 

En el cas de les classes d’anglès i de les de càlcul mental, després 

del curs anterior i prèviament a la signatura del conveni, la regidoria 

va dur a terme una enquesta entre l’alumnat i/o tutors 

responsables, per saber quin era el grau de satisfacció dels cursos 

realitzats, renovant així, en cas que els resultats siguin positius, la confiança amb les empreses prestatàries 

d’aquestes activitats extraescolars. 

 

TASQUES DEL GRUP DE RESCAT DURANT L’OCTUBRE  
 

De nou, en aquest reportatge pretenem donar a conèixer la gran tasca que fa el Grup de Rescat de Torres de 

Segre en benefici dels animals abandonats al nostre poble: 
 

✓ Es fa un seguiment dels gossos que es porten o bé a la gossera o a la protectora, per saber si aconsegueixen 

o no trobar una nova llar. Aquest, és el cas del pastor alemany que, el mes passat, es va portar a la gossera 

d’Alcanó. Un exemple de final feliç ja que el gos, a la fi, ha estat adoptat i avui ja gaudeix amb la seva nova 

família. 
 

✓ El 21 d’octubre, una jove que feia el trajecte de Sarroca a Soses, ha trobat tres cadells que rondaven sols 

prop de les instal·lacions de la Biomassa de Torres. Aquesta noia ha trucat a l’Ajuntament i el Grup de 

Rescat se n’ha fet càrrec uns dies. Des del primer moment, s’ha estat fent difusió per tal d’aconseguir 

trobar d’on havien sortit. A hores d’ara, tots tres gaudeixen d’una llar digna. 
 

✓ Per tal de tenir un canal propi de difusió i poder arribar a molta més gent, el Grup de 

Rescat local ha creat un compte d’Instagram al que us convidem a seguir per tal de 

conèixer la seva tasca i ajudar a compartir les seves publicacions. 
 

Volem cloure aquest reportatge informant d’una bona notícia pel 

que fa al món animal:  El Congrés ha aprovat una llei per la qual 

els animals deixaran de ser considerats ‘coses’.  

Signatura dels convenis curs 21/22 del Javier Mañanet, 

administrador de l’empresa Gobal Teaching (Mister 

English) i la Gemma Solà, de l’empresa Centre 

Optimament Ilerda SL (Aloha) 
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La nova Llei de Protecció i Drets dels animals recull diverses mesures noves, com la realització obligatòria 

d’un curs per tenir un gos, la prohibició del sacrifici d’animals de companyia o el final de les compres 

de mascotes per mirar de fomentar l’adopció, entre moltes altres obligacions i prohibicions que cal conèixer 

i estar assabentat o assabentada si tens un animal de companyia en propietat. Entre les mesures proposades 

també es troba l’obtenció d’un DNI animal.  

 

ALUMNAT TORRESSENC PREMIAT AL MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC DEL CURS 2020-21 
 

La Nerea Torrentó, la Queralt Pérez i l’Aina Florensa, tres estudiants de Torres de Segre que cursen els seus 

estudis a l’Institut d’Alcarràs, han estat premiades al millor 

expedient acadèmic del curs 2020-21.  

La distinció individual, atorgada pel mateix centre educatiu als 

millors estudiants de cada curs, és un reconeixement a 

l’excel·lència de les valoracions obtingudes al llarg del curs escolar 

en les diferents matèries i, a la vegada, al treball, l’esforç i la 

constància demostrada per arribar a assolir aquesta fita tan 

complicada i important pel seu expedient personal. 

Les tres joves torressenques, juntament amb la resta d’estudiants 

premiats i premiades, han rebut de mans del professorat de 

l’Institut els obsequis corresponents, un xec regal per gastar en 

botigues d’Alcarràs. 

MILLORS ESTUDIANTS  

INSTITUT ALCARRÀS -- Curs 2020-21  

1r ESO: Oriol Osorio Companys 
 

 

2n ESO: Irene Charles Cuenca 

            Nerea Torrentó Roca 
 

3r ESO: Carla Ribot Penas 

   Queralt Pérez Curcó 
 

4t ESO: Laia Sanjuan Sarié 
 

1r Batxillerat: Aina Florensa Trullàs 
(Batxillerat científic) 

Nerea Torrentó, Premi compartit de 2n ESO  Queralt Pérez, Premi compartit de 3r ESO  Aina Florensa, Premi 1r Batxillerat  
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LA TARDOR I LA SOLIDARITAT, PROTAGONISTES DEL MES A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ 
 

El fred i les baixes temperatures comencen 

arribar, però això no ha aturat el ritme habitual 

d'activitats a la Residència Sant Guardià.  

A finals de setembre i principis d'octubre s’ha 

donat la benvinguda a la tardor, i les diverses 

estances del centre residencial s’han decorat 

amb els seus colors i elements més 

emblemàtics. El mural i les carabasses han 

convertit el rebedor amb una de les zones amb 

més èxit; per aquesta raó, ha estat l'escenari 

elegit pel reportatge fotogràfic que es realitza a 

l'inici de cada estació de l'any, el qual s'ha 

convertit en un bonic costum del centre. 
 

 

La solidaritat i el suport envers les causes socials també ha estat present durant aquest mes, ja que tant 

residents com professionals del centre s'han unit a l'homenatge del Dia Internacional de la lluita contra el 

Càncer de Mama. Sens dubte, el protagonista de la jornada ha estat el llaç rosa: els residents han pogut 

participar en l'elaboració dels petits llacets en forma de fermall i de les flors per a la construcció d'un llaç més 

gran, el qual s’ha situat a l'entrada del centre. D'altra banda, algunes professionals han emprat globus roses 

per formar el gran llaç humà als jardins del centre. El resultat d’aquesta jornada d’empatia, suport i solidaritat 

ha estat esplèndid i ple d'emoció entre el personal i els residents del complex residencial.  

Des d’aquest espai, celebrem aquest tipus d’iniciatives que donen força i encoratgen alhora a totes aquelles 

que ho necessiten davant moments complicats i que sofreixen amb aquest tipus de malalties, 

malauradament, bastant comuns entre nosaltres.  

 
 

 

Finalment, durant aquestes últimes setmanes, els i les residents estan 

preparant la festivitat més coneguda de la tardor: la castanyada. Encara no 

han desvelat que tenen pensant per celebrar-ho, però la diversió de ben 

segur que estarà assegurada. 

Residents al rebedor de la Residència decorat per l’ocasió 

Les tres activitats que s’han dut a terme en motiu del Dia Internacional de la lluita contra el Càncer de Mama han omplert de sentiment el centre residencial 
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LA VIOLÈNICA DE GÈNERE NO DONA TREBA A L’OCTUBRE 
 

La darrera actualització a l’octubre de la Delegació del Govern ha confirmat dos 

assassinats més. El primer, el d’una dona de 37 anys de Vitoria que tenia dos fills 

menors d’edat i no existia denúncia prèvia de violència de gènere contra el 

presumpte agressor. El segon cas, ha estat el d’un home de 70 anys, d’origen 

finlandès i amb antecedents per a maltractament a una dona, que ha estat 

detingut després de matar i esquarterar, presumptament, a la seva parella de 68 

anys, també d’origen finlandès, a Torrevella (Alacant).   

Amb aquestes noves víctimes, ja arribem a les 37 dones assassinades per les seves parrelles o exparelles en 

el que portem de 2021. Des de l’inici del còmput l’any 2003, hi ha hagut 1.114 víctimes assassinades per les 

seves parrelles o exparelles. A més, des del Ministeri d’Igualtat es confirma que, des de començament d’any, 

hi ha 21 menors que han quedat orfes.  Per tot això i perquè volem un futur millor, des de l’Ajuntament 

volem posar de manifest, una vegada més, el total rebuig envers qualsevol mena de violència. 
 

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 el número de WhatsApp dels Mossos d’Esquadra 601 00 11 22 per garantir 

l'atenció i informació a les dones que sofreixen violència de gènere. Es manté el 112 pels casos d’emergència.  

 El 016 atén totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 52 idiomes diferents 

 
 

CONTRAST TÈRMIC EVIDENT ENTRE EL DIA I LA NIT I POCA PLUJA EN GENERAL 
 

La diferència cada cop més evident entre les temperatures diürnes i les nocturnes indiquen la proximitat dels 

mesos més freds de l’any. Uns registres propis de la tardor que és capaç d’oferir calor i fred dins d’una mateixa 

jornada, uns valors propers als 27 graus i per sota dels 10. La temperatura mitjana màxima del mes d’octubre 

ha estat de 22,6° -gairebé sis graus menys de diferència respecte a la de setembre- i la temperatura mitjana 

mínima de 9,9° -una diferència destacable també de 6,5 graus menys que en l’anterior període-.  

Els 11 mm de precipitació recollida només el dia 3 d’octubre, auguraven un mes plujós com l’anterior, però 

la veritat és que ha quedat en un fet aïllat, ja que en els 27 dies següents no ha caigut ni una gota d’aigua. 

Tan sols els tres últims dies de mes s’han obtingut nous valors de pluja molt més minsos, que han deixat 

finalment una precipitació acumulada de 17,8 mm. 
 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «OCTUBRE 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 

01/10/21 26,9 °C 10,6°C 0 mm 12/10/21 23,1 °C 8,4°C 0 mm 23/10/21 19,5 °C 7,6°C 0 mm 

02/10/21 27,6 °C 14,2°C 0 mm 13/10/21 23,0 °C 9,1°C 0 mm 24/10/21 20,2 °C 5,0°C 0 mm 

03/10/21 26,8 °C 12,9°C 11 mm 14/10/21 23,3 °C 8,6°C 0 mm 25/10/21 20,7 °C 5,0°C 0 mm 

04/10/21 20,7 °C 12,0°C 0 mm 15/10/21 21,5 °C 8,9°C 0 mm 26/10/21 20,5 °C 6,2°C 0 mm 

05/10/21 23,5 °C 9,6°C 0 mm 16/10/21 21,4 °C 9,5°C 0 mm 27/10/21 20,4 °C 6,1°C 0 mm 

06/10/21 22,6 °C 12,5°C 0 mm 17/10/21 22,9 °C 9,6°C 0 mm 28/10/21 21,4 °C 6,8°C 0 mm 

07/10/21 23,4 °C 9,6°C 0 mm 18/10/21 24,4 °C 13,3°C 0 mm 29/10/21 20,3 °C 11,3°C 1.1 mm 

08/10/21 24,1 °C 9,6°C 0 mm 19/10/21 25,7 °C 11,3°C 0 mm 30/10/21 20,6 °C 13,3°C 4.9 mm 

09/10/21 23,0 °C 11,1°C 0 mm 20/10/21 25,5 °C 12,8°C 0 mm 31/10/21 23,4 °C 13,8°C 0.8 mm 

10/10/21 22,2 °C 10,5°C 0 mm 21/10/21 22,5 °C 11,6°C 0 mm  
 11/10/21 22,7 °C 9,2°C 0 mm 22/10/21 19,1 °C 9,6°C 0 mm 

 

Temperatura màxima mitjana (mes): 22,6 °C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 9,9 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 17.8 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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l debat sobre celebrar la Castanyada i el Halloween està ben viu i seguirà durant molts anys, ja que cap 

de les dues festes té intencions de desaparèixer de moment. Les dues se celebren a Catalunya, encara 

que tinguin una procedència ben diferent i consisteixen en una commemoració dels difunts o, com a 

mínim, aquest va ser el seu origen. La Castanyada sempre era una trobada familiar, impregnada de 

cristianisme. El cas del Halloween, s’adapta molt més a l’actualitat i resulta molt més atractiva pels infants i 

joves, amb un discurs del més enllà enfocat als esperits, fantasmes i monstres de la ciència-ficció.  

Avui, la ‘preocupació’, doncs, radica en la possible desaparició de la Castanyada, però sembla que les dues 

festes poden coexistir sense condemnar-se a la desaparició. De fet, el primer símbol d’aquesta convivència 

és que les dues festes són versions adaptades de l’original. D’una banda la Castanyada original del nostre 

territori, era una trobada familiar, durant la qual es resava el rosari i es posava a taula un plat de més per als 

difunts. Ara, en canvi, sovint consisteix en una trobada d’amics i de menjar panellets i castanyes. Per 

exemple, l’ofici de castanyera és pràcticament un fet històric, cada cop més difícil de veure, el que no significa 

que s’hagin deixat de vendre castanyes, sinó que la tradició s’ha adaptat a temps moderns, i la venda de 

castanyes ha esdevingut una manera de guanyar uns diners extres per a les entitats. 

D’altra banda, el Halloween és una festa anglosaxona de la qual ens arriba la seva part «més superficial», i 

no arriba a ser el «carnaval d’hivern» que és, per exemple, als Estats Units. Aquí, s’organitzen activitats de 

terror perquè els gaudeixin els més joves, però sense oblidar-se de la tradició de la festa de la castanyada. 

Així doncs, la convivència és inevitable, però no necessàriament perjudicial per cap de les dues celebracions, 

que troben una manera de mantenir-se viva en diferents sectors de la població.  
 

En aquesta edició hem volgut preguntar als nostres veïns i veïnes sobre com vivien i viuen avui la Castanyada 

i quina concepció tenen del fenomen Halloween que cada cop és més popular entre nosaltres. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Què és el que més t’agrada de la Castanyada? I del Halloween? 

“El que més m’agrada de la Castanyada són les castanyes cuites i 

calentes que comprem amb els pares als nois i les noies que cada dia 

estan a la parada de la plaça o a l’entrada del poble. M’encanten quan 

estan ben calentones. 

I el que m’agrada de Halloween és quan em disfresso i la mare em pinta 

la cara. També quan es juga a ‘truco o trato’ i donen caramels als nens 

i nenes  disfressats a la nit”.  
 

Quina de les dues festes prefereixes? Explica’ns com la celebres. 

“La festa que prefereixo de les dues és Halloween. Nosaltres la 

celebrem fent un sopar amb els amics i les amigues. Tots els nens i les 

nenes ens disfressem i ens pintem la cara i, la veritat és que fem molta 

por. Els pares i les mares també es pinten la cara i ens ho passem molt 

bé junts”. 

E 

 GEORGINA FALCETO SALAS  (8 anys)  
Alumna 3r curs primària 

Escola Carrassumada 
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Què és el que més t’agrada de la Castanyada? I del Halloween? 

“El que més m’agrada de la Castanyada és el moment en què poses les 

castanyes al foc i t‘asseus amb la família a celebrar-ho tot menjant 

castanyes, moniatos, panellets, bolets... i mistela. 

Del Halloween, m’agrada anar pels carrers a buscar llaminadures com 

es fa al seu lloc d’origen”. 
 

Quina de les dues festes prefereixes? Explica’ns com la celebres.  

“De les dues, prefereixo la Castanyada perquè és una festa que la 

celebro en família, escoltant com peten les castanyes a la vora del foc, 

olorant els moniatos cuits i provant cada panellet que ha fet la padrina. 

 A més a més, la Castanyada és una celebració catalana que hem de 

mirar de conservar. També la prefereixo perquè en aquesta època de 

l’any, m’agrada veure com canvien de color les fulles dels arbres i com 

cauen... ‘les fulles seques fan sardana d’aci, d’allà...’. Puc sentir el primer fred i l’agradable caliu de casa. 

D’altra banda, del Halloween m’atreuen força les disfresses i donar algun ensurt que altre”. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Què és el que més t’agrada de la Castanyada? I del Halloween? 

“El que més m’agrada de la Castanyada és la festa que es sol fer amb 

els amics així com el fet de menjar castanyes que m’agraden molt. 

Del Halloween, el que més m’agrada és poder-me disfressar i sortir al 

carrer amb els companys”. 
 

 

Quina de les dues festes prefereixes? Explica’ns com la celebres.  

“Com he dit abans, el Halloween m’agrada perquè ens podem 

disfressar de coses relacionades amb la por, que em diverteix força. 

No obstant, nosaltres sempre hem celebrat a casa la Castanyada com 

una tradició. En el nostre cas, no fa massa temps, que els més grans fan 

la Castanyada i els més petits ens disfressem de coses relacionades amb 

la por i la Sara ens pinta la cara per completar la disfressa, ens ho 

passem molt bé! 

Aquest any, si la pandèmia ens deixa, la celebrarem com sempre amb els amics i les amigues, comprarem 

castanyes a les Apol·lònies de Torres i, com és habitual, anirem a casa de la padrina a buscar panellets que 

els fa molt bons”.   

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

 CÈLIA FLORENSA ALENTÀ  (9 anys)  

XAVI BOBILLO ESCARP  (12 anys)   

Alumna 4t curs primària 

Escola Carrassumada 

Alumne 1r ESO 

INS d’Alcarràs 
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Recordes com celebraves de petit la Castanyada i què era costum? 

Què ha canviat i què segueix igual?  

“Recordo fa uns quants anys, fer com a costum panellets amb la meva 

germana i la meva mare per portar-los a l’escola i menjar-nos-els en 

una rotllana tota la classe junta.  

El dia de la Castanyada, a l’hora de sopar, ens ajuntàvem tots els amics 

del poble i fèiem les castanyes per després menjar-les, mirant una 

pel·lícula tots junts”. 
 

 

Què creus que passarà amb les dues festes -Castanyada i 

Halloween-? Quina prefereixes? 

“Sincerament, crec que s’acabarà celebrant solament el Halloween, ja 

que la Castanyada només es fa a Catalunya i, avui en dia, la gent 

acostuma a celebrar més Halloween perquè als nens i a les nenes els hi 

fa més il·lusió disfressar-se que menjar panellets o castanyes.  

Si fos per mi, celebraria sol el Halloween, tot i que considero que la Castanyada és una bona tradició i no ens 

costa res mantenir-la i fer que perduri durant molts anys més”. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordes com celebraves de petita la Castanyada i què era costum? 

Què ha canviat i què segueix igual?  

“Recordo que de petita em feia molta il·lusió la castanyada, de fet 

encara me’n fa. Fèiem panellets a l’escola i una festa on menjàvem 

castanyes plegats.  

A la nit ens trobàvem amb la colla dels meus pares i sopàvem junts, era 

un moment per fer caliu.  

Actualment, és amb els meus propis amics amb qui ho celebro el dia 

31 d’octubre, però el propòsit és el mateix, passar una bona estona 

amb gent que estimes”.  
 

 

Què creus que passarà amb les dues festes -Castanyada i 

Halloween-? Quina prefereixes? 

“Jo crec que el Halloween s’acabarà apoderant d’aquest dia. És una 

festa que s’ha globalitzat molt, que genera més diners i que, aparentment, resulta més atractiva a les 

generacions futures. 

A mi, personalment, m’agrada més la Castanyada, la sento més meva i crec que és important cuidar les 

nostres pròpies tradicions perquè no es perdin”. 
 

 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

POL FILELLA PÉREZ  (17 anys)   
 

 

Estudiant CTI Mecànica 

IRENE FORCAT BRANZUELA  (21 anys)  
 

 

Estudiant  

4t de Psicologia 
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Recordes com celebraves de petit la Castanyada i què era costum? 

Què ha canviat i què segueix igual?  

“Recordo de ben petit, quan encara vivíem a Barcelona i anava al 

col·legi Sant Gabriel, anàvem d’excursió a buscar castanyes al bosc. 

Llavors es celebrava a l’Escola la festa de la Castanyada amb els pares,  

professorat i alumnat, es coïen les castanyes que havíem recollit i les 

veníem juntament amb moniatos. Els diners de la venda, els donàvem 

a alguna entitat de manera solidària. També tinc presents els panellets 

que compràvem amb la meva mare i que estaven molt bons. Del que 

avui coneixem com a Halloween, quan jo era petit no es feia res. 

Avui, en general, es continua menjant castanyes i panellets tant a casa 

com als centres educatius celebrant la festa d’una manera similar a 

abans però amb elements de Halloween compartint espais de l’Escola”. 
 

 

 

Què creus que passarà amb les dues festes -Castanyada i Halloween-? Quina prefereixes? 

“Crec que malgrat tot, ambdues seguiran endavant i sabran conviure perquè no deixen de ser dues 

celebracions diferents tot i coincidir en el temps. La Castanyada no es perdrà a Catalunya i se seguirà menjant 

castanyes, fent panellets i cuidant la vessant més tradicional. En canvi, el Halloween el veig una festa més 

moderna, sobretot encarada a la nit, i que segurament anirà guanyant cada cop més adeptes entre el jovent. 

El fet de disfressar-se amb elements terrorífics és una cosa que a mi m’atreu i em resulta divertit participar 

en alguna festa temàtica de por de les moltes que es fan aquests dies ja sigui en gimnasos, extraescolars... 

No tinc preferència entre una festa o l’altra, m’agraden les dues perquè són diferents”. 

 

 

 
 

 

 

Recordes com celebraves de petita la Castanyada i què era costum? 

Què ha canviat i què segueix igual?  

“Recordo que el dia de la Castanyada, sempre teníem, i encara tenim, 

un pensament per les ànimes dels difunts més propers resant-los-hi i 

oferint-los-hi flors. Al vespre, sopàvem amb la família o la colla dels 

pares amb tots els fills i filles.  

Quan ens vam fer una mica més grandetes i sempre amb el permís dels 

pares, les nenes celebràvem la Castanyada amb les amigues de l’escola, 

anàvem a un magatzem d’alguna casa particular, paràvem una gran 

taula llarga i menjàvem i rèiem explicant anècdotes. Després s’afegien 

a la festa alguna que altra colla que passaven pel carrer. Hi havia l’hàbit 

d’anar pels carrers a caminar després d’haver sopat. El que importava 

menys era el menjar, el principal era poder sortir a celebrar!. 

 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

ÈRIC PUJOL BADIA  (32 anys)   
 

 

Bomber de la Generalitat 

VICTÒRIA MOLINS MUÑOZ  (57 anys)   
 

Professora d’art, Administrativa  

Jutgessa de Pau 
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També recordo que abans, per aquesta època, feia molt més fred que ara. 

A poc a poc, s’ha anat introduint i amb molta força la festa de Halloween dels països anglosaxons, passatges 

del terror, bruixes, carabasses, esquelets, teranyines... són cada vegada més presents en aquestes dates. 

No obstant, per molts anys que passin, segueixen igual o inclús més, les ganes de retrobament, companyonia, 

diversió i de compartir després d’haver estat confinats”.  
 

 

 

Què creus que passarà amb les dues festes -Castanyada i Halloween? Quina prefereixes? 

“Crec que la Castanyada continuarà i seguirem veient les parades als carrers d’entranyables castanyeres i 

castanyers torrant castanyes i embolicant-les en paperines. Hi ha bastants contes, poemes i cançons que n’hi 

fan referència i a moltes escoles celebren la festa popular catalana amb castanyes i panellets. Fins i tot, abans 

de la pandèmia, els infants feien una classe d’elaboració de panellets que després se’ls menjaven plegats. 

Seria una llàstima que tot això es perdés.  

A les festes nadalenques també passa gairebé el mateix, hi ha famílies que ho celebren tot, el Pare Noel i els 

Reis Mags i ambdós conviuen sense problema. 

En el nostre cas, continuem menjant castanyes, panellets, moniatos, nous i d’altres fruits secs remullant-ho 

amb moscatell com marca la tradició però també hem incorporat la decoració de l’espai amb la temàtica de 

Halloween, activitats i disfresses. Així que prefereixo el millor d’ambdós costums, tradició i modernitat, el 

que s’anomena el ‘CastaWeen’”. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Recordes com celebraves de petita la Castanyada i què era costum? 

Què ha canviat i què segueix igual?  

“No tinc massa records de què a casa meva celebréssim la Castanyada. 

Recordo que la mare feia panellets, de pinyons potser no cap, eren molt 

cars, però sí amb ametlles picades, coco i xocolata. Aquests darrers 

eren els que li agradaven més al pare que era l’encarregat de coure les 

castanyes i ho feia amb una paella vella i molta paciència. Jo les trobava 

molt bones. 

El que sí tinc present és de quan era adolescent, a finals dels anys 60, 

anàvem amb les amigues i compràvem castanyes.  

De més gran, amb la família i la colla sempre ho hem celebrat amb un 

sopar on no faltaven ni les castanyes, ni els panellets, ni el moscatell. 

Sempre una festa molt de casa i una visita al cementiri”. 
 

 

 

Què creus que passarà amb les dues festes -Castanyada i Halloween-? Quina prefereixes? 
 

“Aquesta nova festa del Halloween, per als que els hi agradi, bé, però jo sóc més tradicional. Reconec que a 

les cases on hi ha jovent i mainada, potser els hi agradi més la nova festa. 

També es poden fer les dues barrejades, fent el sopar de la Castanyada, amb les carabasses, les espelmes o 

les cares pintades de morts. Perquè no es pot fer una festa conjunta?”. 
 

 

MONTSE BOQUÉ GARCIA  (69 anys) 

 

 

Jubilada 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
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Recordes com celebraves de petit la Castanyada i què era costum? 

Què ha canviat i què segueix igual?  

“Quan tenia 6 o 7 anys, recordo sobretot al novembre, envoltats de 

boira, un oncle meu anava a Prades a buscar castanyes i ens en donava 

a la família. La nostra mare ens les torrava amb una paella plena de 

forats, cosa que encara es fa avui en dia”. 
 

 

Què creus que passarà amb les dues festes -Castanyada i 

Halloween? Quina prefereixes? 

“És que ha canviat molt!. En aquells anys no es celebrava la festa de la 

Castanyada com es fa actualment amb sopars de família i de colles 

d’amics, amb els panellets, els moniatos i el moscatell i el cava. 

Referent a quina de les dues prefereixo..., per mi queda clar que la 

Castanyada, ja que és una tradició molt nostra. Quant a la festa de 

Halloween, encara que sigui una festa que ens vingui de fora, crec que ha vingut per quedar-se. Em sembla 

bé, perquè és una festa que gaudeixen tant grans com petits, ja que es disfressen i porta molta preparació. 

La canalla la gaudeixen molt. Malgrat tot, penso que es continuaran celebrant les dues”. 

 

 

 

a tardor és època de la Castanyada i de Halloween. Ambdues festes són típiques d’aquest període i, com 

hem vist en el testimoni dels nostres entrevistats, tenen seguidors i detractors tot i que de moment 

sembla que entre els torressencs i les torressenques guanyi la Castanyada pel component més familiar 

arrelat i de tradició catalana.  

La veu del veïnat d’aquesta edició deixa en evidència la realitat existent a la nostra societat en aquestes dates, 

un binomi de celebracions diferents que conviuen i que estan condemnades a entendre’s i a compartir 

protagonisme, cadascuna oferint els seus encants, tot i que mediàticament el Halloween avança a pas de 

gegant. Aquests dies, a pocs de nosaltres, ens han pogut passar desapercebudes les decoracions de 

carabasses, esquelets, bruixes, escombres, teranyines i monstres varis que han anat apareixent durant les 

setmanes prèvies. Tot i ser bastant evident que la tradició de Halloween ha vingut per quedar-se a casa nostra 

també podem asserenar-nos: la Castanyada i Halloween conviuran. La primera sobreviurà en els tallers de 

panellets que es fan a les escoles, junt amb la fascinació que desperten les castanyeres. El segon ha arribat 

per quedar-se molt de temps, amb la murga de les carabasses, els esquelets i la pirotècnia de sèrie B. 

Així doncs, potser no cal esperar que ambdues festes s’acabin fusionant en una de sola, sinó que cadascú 

decideixi com vol celebrar la nit del 31 d’octubre i el dia 1 de novembre. Això sí, procurant mantenir viva 

sempre la nostra tradició, perquè la festa de la Castanyada no caigui en l’oblit, i es mengin castanyes i 

panellets durant molts anys més. 

 
 

 
 

L 

JOSEP RUESTES ESCOLÀ  (77 anys) 

 

 

 

Constructor jubilat 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

Joan Companys i Cabau 
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L’AJUNTAMENT COMPARTEIX L’ESTAT DE COMPTES I DETALLA ELS PROJECTES IMPORTANTS 
 

 

En l’assemblea pública convocada per l’equip de govern de l’Ajuntament de Torres de Segre, el dijous 21 

d’octubre, s’ha explicat la situació econòmica del Consistori, s’han repassat les inversions municipals més 

importants previstes i s’ha ofert un torn obert de preguntes pel veïnat assistent. 
 

BONA ECONOMIA TOT I LA PANDÈMIA 
 

Primerament, la regidora d’Economia, Olga Almacellas, ha detallat l’estat dels comptes municipals, on 

destaquen que els ingressos totals durant el 2020 han sigut de 3.480.738€ (superiors als 3.012.277,88€ del 

2019) i les despeses de 3.490.520€ (també per sobre dels 2.852.550,93€ de l’anterior any). També s’ha 

exposat que el deute viu actualment se situa en 237.000€ (100€ per habitant), una xifra menor que els 

369.000€ del 2019 (623€ per persona) i que no ha parat de disminuir en els últims anys: el 2011 era de 

1.337.000€ (623€ per persona). Finalment també s’han explicat alguns impostos com el del subministrament 

d’aigua i l’IBI. 
 

 

 

INGRESSOS PER PARTIDES  DESPESES PER PARTIDES 

  

Evolució del deute viu en els últims 10 anys  Comparativa del deute viu amb municipis veïns 

       

INVERSIONS MOLT IL·LUSIONANTS 
 

Seguidament, l’alcalde Joan Carles Miró, ha ampliat detalls de les cinc principals inversions previstes a 

Torres de Segre, amb la construcció del centre cívic com l’obra més notable. El nou equipament s’ubicarà a 

l’edifici de l’antiga escola i acollirà la nova biblioteca, una sala d’actes més gran, el primer gimnàs de la vila i 

diferents espais a disposició d’entitats i associacions locals. La inversió necessària per completar el centre 

cívic és de 726.771€ (IVA exclòs). La licitació ja s’ha dut a terme i s’han adjudicat tres dels quatre lots en què 
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està dividida l’obra: construcció; instal·lació de portes, finestres i elements connexes; i instal·lacions 

tècniques. El lot que per ara no ha rebut ofertes és el de revestiments, probablement a causa de l’increment 

del preu de la fusta en els últims mesos. L’esperada obra arrancarà en les pròximes setmanes. 
 

Dues inversions ja estan en marxa. Per una banda, ja s’ha iniciat l’ampliació del cementiri. La primera fase 

d’aquesta construcció es realitzarà després d’haver-la adjudicat per 104.632€ (IVA exclòs) i s’ha rebut una 

subvenció de 140.954€ (IVA inclòs). L’import sobrant subvencionat s’utilitzarà per a millorar i mantenir la 

part antiga. Per una altra banda, també ha començat la creació d’una pista esportiva i d’un parc infantil a 

l’antic camp de bitlles (al costat de l’Escola Carrassumada). L’adjudicació s’ha fet per 33.896,79€ tot i que la 

inversió total serà de 70.000€: la diferència es destinarà a l’equipament lúdic-esportiu de l’espai. 

Hi ha dues actuacions més que també es contemplen, tot i que encara estan pendents d’adjudicació: la 

reurbanització de la cruïlla dels carrers Raval del Pont, Sinogues i Vall (davant del futur centre cívic) i la 

reurbanització de la zona dels Patis. La primera s’estima amb una inversió de 89.647€ (IVA exclòs), tot i que 

compta amb una subvenció de 71.786€ (IVA inclòs). Aquest tram serà amb prioritat per a vianants i 

s’adaptarà perquè pugui ser de sentit únic a la circulació, permetent la pacificació del trànsit en un punt on 

el nivell és elevat. La segona actuació suposarà una inversió de 432.195€ (IVA inclòs) i també serà 

subvencionada amb 304.769€. Aquesta obra s’executarà amb la finalitat de millorar la xarxa de clavegueram 

de la zona, una de les més antigues i problemàtiques del poble, però també s’aprofitarà per millorar-la 

estèticament i començar la instal·lació de comptadors d’aigua en habitatges manera generalitzada, fet que 

permetrà un consum més controlat i just. 
 

També s’ha explicat el primer Pla Local de Seguretat Viària que s’ha iniciat a aplicar recentment al municipi, 

actuant especialment en la seva primera fase als voltants dels dos centres educatius de Torres de Segre. 
 

 

COMPROMÍS I TRANSPARÈNCIA 
 

L’acte ha comptat amb la resta de regidors i regidores de l’equip de govern i la motivació de celebrar una 

assemblea com aquesta, respon al compromís d'apropar l’Ajuntament a la ciutadania, donar importància a 

la participació del veïnat i mostrar transparència en tot allò que s'ha fet i es vol fer durant la vigent legislatura. 
  

L’assemblea ha estat oberta a tothom i hi ha assistit una cinquantena de veïns i veïnes. L’anterior sessió per 

donar a conèixer els comptes municipals va ser l'octubre del 2019: des de llavors no s'ha pogut celebrar-ne 

cap més a causa de la pandèmia. 

 

 

L’ampliació del cementiri i la creació d’una pista esportiva i un parc infantil són dues obres municipals que actualment s’estan executant a Torres  

 

Christian Aranda i Cubeles 
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ACTUACIONS DIVERSES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 

L’inici de la majoria d’activitats esportives al pavelló poliesportiu 

després del període de vacances d’estiu, requereix que les 

instal·lacions estiguin òptimes per garantir el seu correcte 

desenvolupament.  

En aquest sentit, s’han dut a terme una sèrie de tasques d’entre 

les quals destaquem: 
 

✓ Substitució dels poms de les dutxes d’ambdós vestuaris que 

estaven malmesos per l’obstrucció produïda per la calç. S’han 

canviat per uns de nous, d’efecte ventall que juntament amb 

sistema d’aturada automàtica dels polsadors afavoriran un 

major estalvi d’aigua amb una bona pressió. 

✓ Reemplaçament dels llums del sostre de la pista principal que 

estaven fosos. S’han substituït totes les bombetes que no 

funcionaven per unes de noves.  

Una actuació necessària per a la il·luminació uniforme de la 

pista poliesportiva que s’ha hagut de dur a terme amb l’ajuda 

d’una plataforma elevadora. 

 

PREPARATIUS PER TOT SANTS I BON AVANÇAMENT DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ 
 

Un any més, a les portes de la celebració de la 

castanyada i de Tot Sants, la brigada municipal s’ha 

encarregat de la preparació de les diferents zones 

que s’utilitzen per a celebrar aquesta festa que forma 

part indispensable de la nostra tradició popular. 

Per una banda, s’ha condicionat el cementiri 

municipal per a garantir les millors condicions d’unes 

instal·lacions que, el primer de novembre, reben la 

visita de molts veïns i veïnes, familiars i amics que van 

a venerar els seus estimats difunts.  

Actuacions de neteja i manteniment diverses, 

tasques de jardineria de l’arbrat i dels espais verds 

així com altres preparatius, han coincidit enguany 

amb les obres d’ampliació del cementiri que s’estan 

desenvolupant a bon ritme i que permetran ampliar 

significativament la capacitat del recinte antic que 

s’havia quedat gairebé ple. 

Amb la instal·lació dels nous nínxols amb peces de 

formigó prefabricades, en els pròxims dies restarà fer 

la pavimentació i el tancament perimetral de tota la 

zona ampliada, també amb peces senceres de 

formigó. 
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Les instal·lacions municipals preparades per rebre la gent durant aquests dies 

Els nous nínxols instal·lats a la part ampliada del cementiri municipal 
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PREPARATIUS PER A LA VENDA DE CASTANYES DE LES APOL·LÒNIES AL CARRER SALADÀ 
 

Per un altre costat, també s’ha preparat l’espai al carrer 

Barri Nou, on els i les joves que el pròxim any faran les 

Apol·lònies 2023, han muntat una paradeta de venda 

de castanyes durant uns dies.  

Amb un tancat fet amb ‘palots’ i una castanyera feta 

amb un bidó de ferro adaptant per l’ocasió, han torrat 

les castanyes i les han venut a un preu simbòlic als veïns 

i a les veïnes, tant al mateix lloc o al pont com fent 

diferents comandes a domicili. 

 

TASQUES D’ESPORGA DEL DIFERENT ARBRAT DEL MUNICIPI 
 

A principis del passat mes d’octubre, operaris 

de la nostra brigada municipal han iniciat les 

feines habituals d’esporga i retirada de 

branques dels diferents arbres de fulla caduca 

que tenim al poble amb l’objectiu d’anticipar-

se, el màxim possible, a l’inici de la caiguda de 

les fulles pròpia de l’estació en la qual ens 

trobem. L’actuació s’ha iniciat a la zona del 

pavelló poliesportiu i de l’esbarjo d’educació 

infantil de l’Escola per a continuar cap a altres 

indrets municipals tals com les places o el 

passeig del Segre, fins a completar la totalitat 

d’arbres i deixar-los llestos per a passar un 

nou hivern. 

 

REPOSICIÓ DE SENYALS I RAJOLES MALMESES DINS EL NUCLI URBÀ 
 

Membres de la brigada 

municipal han recol·locat dues 

senyals que havien estat 

malmeses pel xoc amb algun 

turisme o vehicle de grans 

dimensions. Les dues en 

qüestió han estat una de 

circulació prohibida en un 

sentit per als camions ubicada 

al darrer tram del carrer 

Pompeu Fabra i l’altra 

d’estretament de calçada per la 

dreta que està abans de l’encreuament del carrer Molí amb el carrer anteriorment nombrat. 
 

D’altra banda, s’han posat noves rajoles a la base d’un dels fanals del carrer Jaume I per garantir un pas 

segur per als vianants sobre la vorera i, al mateix temps, una correcta protecció i subjecció del mateix fanal. 
 

Per l’esporga, s’empra una plataforma elevadora i elements de seguretat 

Les dues senyals de trànsit reparades L’actuació al carrer Jaume I 
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INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT LED A LA SALA D’ACTES DE LA PLAÇA CATALUNYA 
 

L’any 2013 es va redactar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 

del municipi de Torres de Segre. Un document que estableix la 

metodologia de les actuacions establertes per l’Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i Sostenibilitat per aconseguir els objectius 

comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades 

amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables. Amb l’elaboració d’aquest document, es van 

detectar un conjunt d’actuacions en diferents equipaments municipals on caldrà actuar per tal d’esdevenir 

un municipi cada cop més sostenible energèticament i ambientalment. 
 

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible ordena les propostes d’actuacions per ordre de prioritat atenent a 

variables com l’estalvi energètic, la urgència d’actuació, el pressupost que suposen... Seguint aquest ordre, 

durant el mes d’octubre s’ha realitzat la substitució de les llums existents de la Sala d’Actes de la Plaça 

Catalunya, així com la millora dels interruptors i la senyalització de les sortides i llums d’emergència. 

 

Fins a la seva substitució, la Sala d’Actes disposava d’un total de 66 llums fluorescents, amb una potència 

total de 3.105w. Un cop substituïts els antics llums per nous de tecnologia LED s’estima una reducció del 

consum elèctric d’entre el 30 i el 35% i es calcula el retorn de l’amortització de la inversió en un període 

d’uns 5 anys. Al tractar-se de tecnologia LED, en lloc de 66 llums fluorescents com hi havia fins ara, s’han 

reduït a la meitat, 23 atès que garanteixen una millor il·luminació de la sala i de major eficiència energètica. 
 

Per altra banda, la vida útil dels actuals florescents amb tecnologia LED s’estima que tindran una durada de 

prop de més de 5 vegades les hores de funcionament dels anteriors, fet que suposa un estalvi en 

manteniment i reposició dels florescents. 

L’altra part de l’actuació ha consistit a millorar els interruptors de la sala i les llums d’emergència que 

estaven deteriorades pel pas del temps. 

 

COL·LOCACIÓ DE DOS MÒDULS D’APARCAMENT DE BICICLETES 
 

Amb el propòsit de fomentar l’ús de la bicicleta i 

apostar per la mobilitat sostenible i saludable dins 

el nostre municipi, l’Ajuntament ha instal·lat dos 

‘aparca-bicis’. Un d’ells s’ha ubicat a la Plaça 

Catalunya, amb capacitat per a sis vehicles, i l’altre 

a la Plaça Lluís Pelegrí, amb capacitat per a tres. 

D’aquesta manera, aquests dos aparcaments 

d’aquests indrets força concorreguts s’uneixen als ja 

existents de la Plaça dels Països Catalans, camí verd 

i als de l’Escola, tant a dins com a fora del centre. 

Els nous fluorescents leds instal·lats ofereixen més seguretat, una millor il·luminació amb un estalvi important de consum 
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CONDICIONAMENT DEL LAVABO DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES I ENRAJOLAT AL CAMP DE FUTBOL 
 

Aquests dies, l’Ajuntament ha estat condicionant les instal·lacions de dues entitats del nostre municipi, en 

concret els espais de l’Associació de dones Santa Àgata i del Club Esportiu Torres de Segre.  

En el primer, s’hi ha col·locat un aparell dispensador de paper per eixugar-se les mans al lavabo.  

A les dependències del camp de futbol municipal, s’han pintat les parets i s’han enrajolat les habitacions on 

es guarda la roba i el material del Club de futbol així com l’espai del bar, amb unes rajoles porcel·làniques 

d’imitació fusta. Amb aquesta darrera actuació es pretén resoldre els problemes d’humitat del terra 

d’aquesta instal·lació municipal alhora que es milloren les condicions de neteja. 

   

COL·LOCACIÓ DE NOVES CONNEXIONS D’AIGUA I REPARACIÓ D’UNA AVARIA AL CARRER CANAL 
 

Durant el passat mes, s’han instal·lat noves connexions d’aigua en diversos llocs del municipi, concretament 

al carrer Pau Casals, carrer Saladà, carrer Lleida i carrer Santiago Russinyol.  

Amb aquestes noves instal·lacions, talment com en totes les que es fan avui dia ja sigui per reparacions o 

nous habitatges, ja es deixa preparat el caixetí per a poder instal·lar els futurs comptadors d’aigua. Una 

mesura que cada cop resulta més necessària per l’excés de consum d’aigua detectat a la nostra vila i, 

sobretot, per a poder determinar el consum exacte d’aigua que gasta cada habitatge en particular. 
 

Per una altra banda, membres de la brigada han reparat una avaria d’aigua que s’ha detectat al carrer Canal 

originada a la presa dels bombers, situada a la vorera, i que feia que l’aigua s’hi filtrés a poc a poc carrer avall. 

 
 

Imatges de les actuacions descrites en les dues dependències d’aquestes entitats locals 

Algunes de les actuacions efectuades en les que s’aprofita l’obertura realitzada sobre el ferm o vorera per deixar la preinstal·lació dels comptadors feta 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 3 (03-10-2021)  
 
 

       CLASSIFICACIÓ (Lliga 4a divisió catalana - Grup 21 Lleida) 

C.E. TORRES 3 - 1 VERDÚ C. CF. 
 

 Jornada 4 (9-10-2021)  

SANT GUIM C.F. 3 - 3 C.E. TORRES 

 Jornada 5 (17-10-2021)  

C.E. TORRES 5 - 0 
MAGRANERS 

C.D. ‘A’ 

 Jornada 6 (23-10-2021)  

C.E. TORRES 6 - 1 A.C. TEMPLERS  

 Jornada 7 (31-10-2021)  
 

C.E. TORRES 2 - 3 
BORGES 

BLANQUES ‘B’ 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 8 
   

  
 
 

BELL·LLOC A.C. ‘A’ C.E. TORRES 

7/11/2021  17:00H  municipal Bell·lloc 
 
 
 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL (Equip Veterà) 
 

 Jornada 1 (03-10-2021)         CLASSIFICACIÓ (XLIII Torneig Telègrafs – Grup B) 

C.E. VETERANS 
TORRES 

1 - 1 
VETERANS C.F. 

BELLPUIG 
 
 
 
 
 

 Jornada 2 (10-10-2021)  

VETERANS U.E. 
GARDENY ‘B’ 

3 - 3 
C.E. VETERANS 

TORRES 

 Jornada 3 (17-10-2021)  

C.E. VETERANS 
TORRES 

-  Jornada de descans 

 Jornada 4 (24-10-2021)  

C.E. VETERANS 
TORRES 

3 - 2 
VETERANS 

MOLLERUSSA 
 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 5 
   

 
 
 

V. CF. ROSSELLÓ VETERANS TORRES 
 

 

 

 

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips de futbol, futbol sala i bitlles 

07/11/2021       10:00H     municipal Rosselló 



 
 

 
43 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2021 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 1 (29-10-2021)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 3a Divisió Catalana – Grup 17 Lleida) 

A.C. TEMPLERS 1 - 15 C.E. FS TORRES  
 

 Jornada 2 (24-10-2021)  

C.E. FS TORRES  6 - 0 FS ALBI 
 

Jornada 3 (6-11-2021)  

FS VINAIXA -  C.E. FS TORRES  
 Jornada 4 (14-11-2021)  

C.E. FS TORRES -  ARBECA C.F.S 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 3 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 FS. VINAIXA C.E. TORRES FS AMATEUR 

 06/11/2021       16:00H     municipal Vinaixa 
 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Juvenil)  

 
 

Jornada 1 (17-10-2021)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 9 Lleida) 

 P.FS. ALCARRÀS 5 - 1  C.E.T. JUVENIL  

 Jornada 2 (23-10-2021)  

C.E.T. JUVENIL 1 - 2 TÀRREGA FS ‘B’ 

 Jornada 3 (06-11-2021)  

 RAIER C.FS ‘A’ -  C.E.T. JUVENIL 

 Jornada 4 (13-11-2021)  

C.E.T. JUVENIL -  FS SOLSONA ‘A’ 
 

 

 

 

Golejadors 

 

Proper partit – Jornada 3 

  

 
 

 
 
 

 

RAIERS C.FS ‘A’ C.E. TORRES FS JUVENIL 

 

06/11/2021      17:30H     pavelló Magraners 
 
 
 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Infantil) 

 

 

Jornada 1 (09-10-2021) 

  

      CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Infantil –  Grup 9 Lleida) 

C.E.T. INFANTIL 1 - 5 BALAGUER V. 

 

 
 

Jornada 2 (17-10-2021) 

  

E.FS.CERVERA ‘B’ 0 - 1  C.E.T. INFANTIL 

 

Jornada 3 (23-10-2021) 

 

C.E.T. INFANTIL 1 - 3 GUISSONA ‘A’ 

 

Jornada 4 (06-11-2021) 

 

C.FS. CORBINS -  C.E.T. INFANTIL 
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Destaquem... 
 

El debut oficial en competició de l’equip veterà de futbol camp i dels quatre equips de futbol 

sala. 
 

La bona dinàmica de resultats de l’equip amateur de futbol camp i de futbol sala, que tanquen 

el mes en la 3ª i 1ª posició de la classificació, respectivament. 
 

L’ajornament del primer partit de bitlles del C.A.Torres davant l’Albatàrrec per manca de 

jugadors disponibles del segon que posposa el debut oficial del Torres en la competició. 
 

Mariano Aranda, amb 95 anys es converteix en el jugador més veterà del present campionat 

de Bitlles de lleure, gaudint, una temporada més, d’una salut de ferro. 

 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Benjamí) 

 
 
 
 

 

Jornada 1 (16-10-2021) 

  
 CLASSIFICACIÓ (Lliga Benjamí  –  Grup 24 Lleida) 

C.E.T. BENJAMÍ 1 - 8 EPISCOPAL ‘A’ 
 

 

Jornada 2 (30-10-2021) 

 

ALMACELLES ‘A’ 7 - 1  C.E.T. BENJAMÍ 

 

Jornada 3 (06-11-2021) 

 

C.E.T. BENJAMÍ -  P.FS. ALCARRÀS 

 

Jornada 4 (13-11-2021) 

 

C.E.T. BENJAMÍ - DAYTONA CAT 

  

 

Primera Volta  CLASSIFICACIÓ 
(Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes Lleure)   Jornada 1 (data a concretar)   

C.AT.BITLLES 
TORRES 

 - 
PARTIT AJORNAT 

C.Bitlles 
ALBATÀRREC 

 Equips     PJ PG PE PP Punts 

FRAGA 1 1 0 0 2 

 Jornada 2 (07-11-2021) 
 

 ALCARRÀS 1 0 0 1 0 

C.Bitlles 
FRAGA 

 -  
C.AT.BITLLES 

TORRES 

 TORRES DE SEGRE 0 0 0 0 0 

ALBATÀRREC 0 0 0 0 0 
 

Jornada 3 (14-11-2021)         

C.Bitlles 
ALCARRÀS 

 -  
C.AT.BITLLES 

TORRES 
 

 

PJ = Partits Jugats      PG = Partits Guanyats      PE = Partits Empatats     PP = Partits Perduts 

Segona Volta  

 Jornada 4 (30-01-2021) 
 

 

C.Bitlles 
ALBATÀRREC 

 -  
C.AT.BITLLES 

TORRES 
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Característiques de la fotografia 

FOCAL: 50 mm 

EXPO: 1/400 

ISO: 200 
 

 

 

 

“ESCORPÍ GROC. Pot superar els 10 centímetres de llarg -cua inclòs-. Les 
pinces dels pedipalps són primes. El seu verí produeix picades molt doloroses. 
És freqüent trobar-lo a sota de grans pedres”. 
 

 

Josep M. Prada 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 
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Una acció que acabes de tirar endavant, amb la 

col·laboració dels ajuntaments de Soses i Torres 

de Segre, és la impressió d’un butlletí parroquial. 

Quina és la teva tasca a fer entre nosaltres? Tens 

altres  iniciatives pensades? 

Des del mes de novembre del 2020, any en que vaig 

arribar a aquesta encantadora regió del Baix Segre, 

em correspon acompanyar els pobles de Soses, Torres 

de Segre, Sunyer, Alfés i Alcanó, i des que vaig arribar 

m'he preocupat per fer un acompanyament molt 

pròxim als temporers amb la Celebració de 

l’Eucaristia en els seus respectius campaments i 

també amb la recollida de roba en bon estat. La meva 

principal feina en aquestes comunitats és la direcció 

espiritual, la celebració dels Sagraments i la catequesi 

per als nens de primera comunió i confirmació. 

Sempre  he comunicat a les comunitats que estic 

disponible per a servir i ajudar-los.  

Des del mes d'octubre hem començat un butlletí 

inter-parroquial -‘el Sembrador’-, els ideals 

principals d'aquesta iniciativa és brindar l'oportunitat 

als feligresos de continuar formant-se en la doctrina 

catòlica, conrear la lectura espiritual i mantenir-los 

informats de les activitats en les nostres parròquies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diferents edicions d’aquest butlletí es trobaran a 

l’entrada de l’església per tothom que els vulgui 

agafar i llegir. 
 

Com va néixer la teva vocació? 

Sóc d'una família catòlica practicant, vaig rebre una 

excel·lent formació des de nen. Els meus pares 

sempre em van formar en els principis religiosos i 

humans. 

Quan estava en el grau segon de l'Educació 

secundària, per iniciativa d'una religiosa -Hna. Isabel 

Velásquez-, vaig començar el procés del discerniment 

de la meva vocació i, en el següent any (1989), darrer 

de l'ESO, vaig decidir entrar el Seminari Menor de 

Santa Rosa d'Óssos. Allí mateix vaig acabar els meus 

estudis de batxillerat i vaig començar, tot seguit, els 

estudis eclesiàstics.  

Amb l'ajuda dels meus formadors i del director 

espiritual, després d'un bon discerniment, 

descobreixo que Déu m'estava cridant a la vida 

sacerdotal, la qual jo sempre l'he entès com un 

veritable servei a Déu, i als germans, principalment als 

més necessitats en l'espiritual i material. 
 

 

 

EN
TR

EV
IS

TA
 

 

“Estic disponible per a servir-los amb molta alegria,  
i vull aprendre moltes coses de vosaltres” 

 
 

Mossèn actual a Torres de Segre 

Va néixer el 7 de novembre de l’any 1971 a 

Nechí (Antioquia) Colòmbia, per tant té 50 anys. 

Fill d'Ismael Rodríguez i Emerinda Bravo. Té 

dos germans, el Marcos i la Martha. 

En Casildo té estudis de batxillerat: Seminari 

Menor Santa Rosa d'Óssos. Pel que fa a estudis 

eclesiàstics: Seminari Conciliar Sant Tomàs 

d'Aquino de Santa Rosa d'Óssos. És llicenciat en 

filosofia i educació religiosa a la Universitat 

Catòlica del Nord i especialista en pedagogia de 

la virtualitat. Màster en Doctrina Social de 

l'Església a la Universitat de Salamanca. 

Li agrada llegir llibres de cultura general, 

novel·les, història... però, sobretot, llegir les 

Sagrades Escriptures, sortir a passejar pel 

camp, contemplar la natura, meditar en el 

silenci i reflexionar vers Déu i les persones 

estimades. 
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Quines han estat les teves missions? 

La meva primera missió, essent encara un neo 

sacerdot, em va correspondre anar a la ‘Parròquia de 

Angostura’, un poble al nord d’Antioquia, d'uns 

16.000 habitants. Vaig ser beneït per Déu en tenir 

aquest primer nomenament, perquè allí va exercir el 

sacerdoci el Beat Marià de Jesús Eusse (Pare 

Marianito), l'any que vaig arribar (2000), 

precisament, va ser beatificat pel Sant Pare Joan Pau 

II. Aquest Sacerdot, es va caracteritzar per la seva 

dedicació als pobres i als pagesos. Vaig estar dos anys 

en aquesta comunitat, on em vaig dedicar al treball 

pastoral amb els nens, els joves i a la rebuda dels 

pelegrins. Aquí aconseguirem organitzar 35 grups de 

joves, uns 850 aproximadament. Fèiem trobades 

mensuals i una anual on ens trobàvem i celebràvem 

el Nadal, també passava moltes hores, durant els caps 

de setmana, en el confessionari atenent els pelegrins. 
 

Parròquia de Port López (El Bagre). En aquesta 

comunitat vaig estar tres anys, i el meu treball 

principal va consistir en acompanyar a la gent en la 

part psicològica i espiritual perquè allí residien 

diversos grups armats al marge de la llei. També vam 

fer molta feina social en el col·legi i en la comunitat 

en general. Jo sempre em vaig mantenir imparcial i 

per això respectaven la meva feina. 
 

Col·legi Diocesà de Segòvia. Aquí vaig estar un any i 

cinc mesos, aconseguint integrar a l'estudi la part 

espiritual i brindar l'oportunitat de tenir accés a 

l'escola als nens dels llogarets allunyats del municipi. 
 

Seminari Conciliar Sant Tomàs d'Aquino. Durant 

quatre anys, la meva principal missió era ajudar als 

futurs sacerdots a fer un veritable discerniment 

vocacional; aconseguint dissenyar un projecte de vida 

amb la visió prospectiva. 
 

Parròquia de Sant Pau i Alta Ribargorça. En aquestes 

dues comunitats vaig estar sis anys. El meu treball 

pastoral principal va ser ajudar-los a enfortir la fe i fer 

un acompanyament molt pròxim als nens i joves. 
 

Parròquia Basílica Menor La nostra Senyora de les 

Mercès. En aquesta bella comunitat vaig estar cinc 

anys. El nostre treball principal en aquesta parròquia 

va ser integral: L’espiritual i el material. L’Espiritual 

perquè ajudàvem els feligresos a creure més en Déu.  
 

El material perquè vam fer un manteniment constant 

al temple parroquial i a la Rectoria. A més, també era 

el representant legal d'una residència, en la que vaig 

estar molt pròxim als avis i àvies, volia que no els 

faltés res del necessari per a viure. 
 

Parròquies de la unitat pastoral de Soses, Torres de 

Segre, Sunyer, Alfés, Alcanó. Aquí  només porto cinc 

mesos. Ara per ara, estic molt feliç de compartir 

aquesta nova experiència d'estar a Catalunya.  
 

Servei pastoral en el col·legi Episcopal de Lleida. 

Estaré sempre disposat a donar classes i a ajudar a 

que nens i joves rebin la formació i el coneixement del 

seu Déu. 
 

Com has fet cap a Catalunya? 

L'any 2009, quan estava el bisbe Joan Piris al Bisbat 

de Lleida, va fer la sol·licitud al meu bisbat per a que li 

deixés sacerdots per a venir a Lleida. El meu Bisbe 

Jairo Jaramillo, va comentar aquest oferiment durant  

un àpat. Ell i jo vàrem parlar-ho i així va començar a 

cristal·litzar-se la meva vinguda. 
 

Com es viu la religió a Colòmbia?  i a Catalunya?  

A Amèrica Llatina existeix un substrat religiós ben 

fonamentat en Déu per això la gent de Colòmbia viu 

la fe d'una manera molt viva, és a dir, en les 

celebracions dels sagraments, la gent, canta, respon i 

participa. Encara tenim aquesta costum de gaudir de 

celebracions de centenars de persones. 

Aquí hi teniu poques persones. Això, a mi no em 

preocupa perquè l'enviament missioner que ens fa 

Jesús, és d’anar anunciar la Bona Nova a la gent, la 

quantitat queda en segon pla. 
 

Vas venir a Catalunya, vas marxar i has tornat, per 

què? La primera vegada que vaig venir, ho vaig fer 

perquè el meu Bisbe m’ho va proposar i jo ho vaig 

acceptar. Tenia ganes de venir a Europa, volia conèixer 

la seva gent, la seva cultura, per a conèixer el bressol 

dels grans sants que van estar a Amèrica en el moment 

del descobriment. Ja havia tingut l’oportunitat d'estar 

a Verdú i València. 

Però, principalment, ho vaig fer per a ajudar en 

l'evangelització del Bisbat de Lleida que avui té pocs 

mossens. En la primera estança, vaig estar 6 anys, 

després vaig tornar a Colòmbia durant 5 anys més. 
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He tornat al novembre del 2020, per dues raons 

principals: 

- Em va succeir una cosa negativa, em van atracar en 

la Rectoria. Uns lladres es volien emportar la corona 

d'or de la verge i jo no vaig accedir-hi, després de 

barallar-me amb ells, se’n van anar sense la corona i 

els altres objectes d'or que hi havia a la caixa fort.  

Eren objectes molt estimats pel poble. M’havien ficat 

una pistola al cap i tot, però vaig poder deslliurar-me 

d’ells i protegir les joies. Després d'aquest incident, el 

més aconsellable era sortir d'aquella parròquia. 

Els meus superiors em van deixar triar on anar. Jo ho 

vaig pensar, ho vaig posar en mans del meu Déu, ho 

vaig parlar amb el meu director espiritual, amb la 

meva família, i vaig decidir de tornar a Lleida. 

- M'agrada el silenci, el recolliment, la pau que es viu 

aquí; i volia continuar compartint l'experiència de fe 

amb els catalans. 
 

Quines petjades vols deixar entre nosaltres?  

La principal petjada que desitjo construir, a poc a poc 

i amb paciència, és anunciar-vos el veritable amor, la 

misericòrdia que té Déu envers tots, i que cada dia 

creguem més en ELL, que ens estimem els uns als 

altres, com ens va manar ell mateix.  

Sempre estaré disponible per a servir-los amb molta 

alegria, i també vull aprendre moltes coses de 

vosaltres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De ben segur que, qui més qui menys, ha dubtat 

alguna vegada vers quin camí agafar a la seva 

vida o a què dedicar-se realment. El 

protagonista de l’entrevista d’avui també ha 

tingut dubtes, però ha encertat plenament. 

Escoltant a mossèn Casildo, he vist una persona 

que acompleix amb la seva vida, la finalitat pel 

que ha estat creat. Tot ell emana religiositat,  

segur que en ell, Déu té un bon aliat. 

 

Casildo Rodríguez Bravo 

Any 1999. El dia que Mossèn Casildo és ordenat a la Parròquia de la 

Immaculada Concepció de Nechí, amb els seus pares al costat 

Mossèn Casildo amb nens i nenes a la Basílica Menor Sra. De la Merced 

A l’ermita, fent una cerimònia amb la Verge de Carrassumada al fons 

Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -7a PART- 
 

 

 

CARRER MAJOR -segona part - 
 

Una vegada més entrem a les vostres cases amb la revista el 

Pregoner i, un cop més, ens agradaria que resseguíssiu aquest 

article d’història local amb la mateixa delicadesa que nosaltres 

hem posat a l’hora d’escriure’l. 

En l’edició passada d’aquest butlletí vàrem encetar les botigues i 

els comerços antics del carrer Major, un espai de la nostra vila que 

al llarg dels anys ha esdevingut un punt comercial notori i ple 

d’activitat. A causa del gran volum d’establiments cercats, vam decidir desglossar-ho en dues entregues, en 

una primera amb aquells situats als edificis amb els números parells i, aquest cop, us convidem a recordar 

les botigues i comerços que van donar vida al carrer, des dels números senars. 

 

Carrer Major -Números Senars- 

 

CAL MOLINÉ              (carrer Major, 9)   
 

La Pepita Marsellés i Olona va començar a fer de carnissera als 16 anys al 

carrer Vall, a la casa de la Dolores Cases, tot i haver estudiat Comerç i 

tenidoria de llibres.  

La seva família va insistir en què es quedés a treballar per casa, ja que tenien 

negoci, així doncs, va treballar per casa pròpia, per ‘Cal Cardenal’. Allí, hi va 

estar despatxant fins als 20 anys. 

L’any 1963, es va casar amb el Lluís 

Serra i Reñé i, llavors, se’n va anar a 

substituir a l’Enriqueta Forcat que 

era carnissera per ‘Cal Moliné’, a ‘Cal 

Nadalet’. 

En aquesta carnisseria hi treballaren, l’Enriqueta Forcat, la Dolors 

Piñol, la Roser Beà i la Pepita Marsellés, que hi va estar uns cinc 

anys, aproximadament.  
 

L’any 1969, la Pepita va obrir carnisseria al número 9 del carrer 

Major, a ‘Cal Molí’.  

La feina de la casa, la dels seus fills -ja tenia el Pepe i havia nascut 

la Mari-, juntament amb la feina de la botiga, va accelerar aquest 

trasllat. El fet de tenir el negoci al mateix lloc on vivia la família, li 

va facilitar molt les coses. 

A la botiga s’hi venia carn de corder, pollastre, conill i gallina. Els corders i els pollastres eren de casa pròpia, 

en aquell temps el Lluís Serra tenia una cabana d’unes 700 ovelles. 

espai d’història local 

 

 

Any 1978. En Lluís i la Pepita ballant  

Façana actual de ‘Cal Moliné’ 
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El bestiar es sacrificava a l’escorxador 

municipal que, en aquell temps, estava a la 

zona del pont, després ja van passar a fer-ho a 

l’escorxador nou que es va instal·lar al carrer 

Pau Casals. 

A sota l’habitatge -al costat de la botiga-, hi 

havia les quadres, també s’hi guardava el carro 

i el seu ruc mascle, era el que replegava la 

brossa del poble, quan el ‘Drapaire’ era 

l’Antonio Vellvé -conegut com el ‘Tonet de 

Cabasés’. 
 

L’any 1976, quan va néixer el Magí, tercer fill de la parella, la Pepita 

va llogar una temporada a la Dolors Companys per a substituir-la 

al taulell. Al cap de sis mesos quan la Dolors va haver d’augmentar 

la família, la Pepita va tornar a la carnisseria. 
 

Aproximadament, l'any 

1996, ‘Cal Moliné’ va 

ampliar l’oferta de carn. 

La família va construir un 

obrador per fer el 

mondongo i elaborar els 

productes del porc que 

després venien a la botiga. 

Va tenir molt d’èxit tot i 

obrir, en aquell temps, tan sols un parell de dies a la setmana.  

Les senyores que hi anaven a fer de mandongueres eren l’Anna 

Gispert, l’Angelina Cullerés, la Maria Àngels Fontanet, la Maria 

Dolors Prim i, més tard, la Tresa Monné. Aquestes senyores van 

fer de mondongueres durant 10 anys a ‘Cal Moliné’. També, en els darrers anys de la botiga, hi va despatxar 

l’Elisabeth Companys. La Pepita es va prejubilar i va tancar la carnisseria l’any 2007. 
 

La totalitat de les persones del poble a 

les que hem preguntat sobre els records 

que tenien de la carnisseria de ‘Cal 

Moliné’, han coincidit en afirmar que s’hi 

despatxava una carn molt bona. 
 

Pepita Marsellés i Olona: 

“Quan el meu fill Pepe va quedar en una 

cadira de rodes, vaig tancar 6 mesos. 

Vaig tornar a obrir davant la insistència 

de les meves clientes. Després vaig 

establir un horari reduït, obria de dijous 

a dissabte al migdia, tot i això vaig 

treballar molt”. 
 

 

Anunci del Llibret de la Festa Major  

corresponent a la primera carnisseria del carrer Vall 

El Pauet i el Nonito amb el ramat a la pleta del Moliner 

Celebració de les bodes de plata d’en Lluís i la Pepita 

amb els seus tres fills: el Magí, la Mari i el Pepe. 

Imatge actual de la botiga que es conserva 

tal com estaba el dia que es va tancar 

Obrador que s’utilitzava pel tractament 

dels productes del porc 
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‘CA LA PEPITA DEL JULIO’      (carrer Major, 11)   
 
 

Els inicis de la merceria de la Pepita 

Ruestes i Filella -coneguda com ‘la Pepita 

de Cal Julio’-, es remunten a abans de la 

Guerra Civil. 

El senyor Julio Ruestes i Monné, de ‘Cal 

Xaparro’, tenia l’ofici de sastre al pis de dalt 

de la casa on més tard s’hi ficaria una 

merceria. En aquells anys, en aquella casa, 

la Pepita vivia amb el seu pare, la seva mare 

Concepció i la seva àvia Josepa. 

Després de la Guerra Civil, els contactes 

que el Julio havia tingut amb les diferents 

cases de robes i proveïdors, va fer que fos relativament fàcil que la Pepita 

emprengués el seu nou negoci, evidentment amb l’ajut del seu progenitor. 

Gairebé es pot dir que la Pepita va créixer darrere del taulell i, amb el pas del temps, va ser ella qui va anar 

agafant el protagonisme a l’hora de conduir la botiga. De ben jove, ja la portava, ajudada pel seu pare. 

Segons ens diu la Pepita, després de la disputa bèl·lica, les famílies anaven més aviat justes de diners i molta 

gent no es podia permetre anar molt ben vestida. 

Es venia molta roba de confecció, pantalons i camises, més roba d’home que 

de dona. Per a les senyores el que venia més eren les mitges. 
 

Més endavant, la Pepita va vendre una mica de tot, roba feta i peces de teixit 

per a fer, unes peces llargues embolicades, camises fetes, tot d’articles de 

merceria: botons, cremalleres, mantelleres... La botiga no era molt gran però 

estava sempre tota plena. Hi havia una bona entrada, al fons de la qual s’hi 

trobava la botiga. A la part de dalt, hi tenien l’habitatge i el segon pis feia de 

magatzem. El fet que la família visqués al mateix edifici de la botiga, va 

propiciar que la Pepita no tingués horari establert, qualsevol hora era bona 

per anar a comprar.  
 
 

Pepita Ruestes i Filella: 

“Estic molt contenta d’haver-ho fet. La gent comprava el que tenia previsió de poder pagar. Tenia llista, 

jo els hi deia que ja ho trobaríem la setmana que ve!. La majoria em van pagar, vaig tenir molta sort.  

Vaig tancar la botiga per la jubilació. Sempre vaig despatxar sola.  

Em va agradar molt fer de botiguera i penso que la gent estava contenta, perquè els que venien, tornaven”. 
 

 

Tot i que la Pepita es va casar amb el Lluís Miarnau i 

Escolà i fruit de la parella va néixer el seu fill Josep Lluís, 

ella sempre va estar treballant sola darrera el taulell de 

la botiga.  

Així doncs, malgrat tenir descendent, la merceria no va 

tenir continuïtat dins la família. El seu fill, que reconeixia 

la vocació de la seva mare amb l’establiment, va veure 

que aquest ofici no estava fet per a ell i la Pepita va 

tancar la botiga quan va jubilar-se, a finals dels anys 90. 

Façana actual de ‘Ca la Pepita del Julio’ 

La Pepita Ruestes i Filella 

Sèrie de fils de colors de la merceria 

que la Pepita encara conserva 

En Josep Lluís, una festa de Rams, davant la porta de la botiga 



 
 

 
52 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’OCTUBRE – Novembre 2021 

Josep Lluís Miarnau i Ruestes: 

“La meva mare no va poder anar mai a la Cavalcada de Reis, sempre venia gent a darrera hora a comprar 

el regal que s’havia oblidat. Però ella, no patia gens, ho feia molt a gust. Ara, de gran, li porto jo a veure 

la Cavalcada”.  
 

La recerca d’informació d’aquest establiment, ens ha deixat també anècdotes de gent que se’n recorda de 

‘Ca la Pepita del Julio’. Altres records aportats per diferents persones: 
 
 

“Havies de trucar al timbre 

i baixava a despatxar-te” 

 
“Recordo el llarg 

passadís que hi havia 

per arribar a la botiga, 

era etern!” 

 

“Era com el  

Corte Inglés avui” 

 

“T’aconsellava molt bé i 
tot el que et venia  

era de qualitat” 

 
EL QUIOSC DE LA MANOLITA RUESTES     (carrer Major, 17)   

 
 

La Manolita Ruestes i Prim i el Pepe Mesalles i Masgoret, es van 

casar l’any 1978.  

Un any abans, van comprar la casa del carrer Major, número 17. 

Aquella seria la seva nova llar durant uns anys i també, als baixos 

de l’edifici, hi establirien un quiosc que va estar regentat per la 

Manolita, des del 1980 al 1984, aproximadament. 

En un principi, va començar essent una botiga de llaminadures per 

a la canalla, però l’oferta es va anant ampliant a diaris, objectes de 

regal, llibres per a l’escola, servei de fotocòpies i de tintoreria o 

venda de gelats, entre altres. 

Més tard, el relleu del quiosc i de la llibreria del carrer Major, 

l’agafaria la Teresita Alférez que, actualment, encara està al 

capdavant d’aquest negoci. 
 

Manolita Ruestes i Prim: 

“Durant el temps que vaig tenir la botiga m’ho vaig passar molt bé perquè a mi m’agrada molt la canalla. 

Aquell establiment era un ‘popurri’, hi havia una mica de tot. El portava jo sola, tot i tenir ja al meu fill 

Gerard. El meu marit, el Pepe, no podia ajudar-me perquè feia de sequier. Vaig plegar perquè vaig anar a 

treballar al bar Les Palmeres. Després vàrem anar a viure en un pis del carrer Progrés on va néixer la 

nostra segona filla, la Jose. Recordo de manera molt especial el temps que vaig despatxar al carrer Major”. 

 

‘CAL GOMÀ’      (carrer Major, 21)   
 

 

L’actual casa del carrer Major amb el número 21, va acollir fa 

un temps diversos negocis de característiques ben diferents. En 

aquest habitatge s’hi va establir una seu d’una oficina del Banc 

Popular Español, una seu de la marca d’assegurances Bilbao, 

una botiga de roba, una llar d’infants, una barberia, una 

gestoria i una perruqueria. 

En aquesta ocasió, ens centrarem però en els dos oficis que van 

ser regentats per gent del nostre poble com van ser la 

guarderia i la perruqueria. 
 

La Manolita Ruestes i família 

Façana de ‘Cal Gomà’  
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LA GUARDERIA DE LA JORDINA BADIA       carrer Major, 21 
 

 

Era l’estiu de l’any 1983 quan la 

Jordina Badia i Forcat obria una 

guarderia al carrer Major, en el lloc 

on abans hi havia la seu del Banco 

Popular Español. De fet, la Jordina 

va aprofitar el taulell de la sucursal 

per ficar-hi els jocs infantils i a 

l’habitació on hi havia el despatx 

bancari, hi va instal·lar els llitets 

per a fer dormir als infants. 

En un principi, va obrir un parell 

d’anys, només durant els estius -

juliol, agost i part de setembre-, 

perquè els pares i les mares anaven 

a collir i necessitaven un lloc on 

deixar la canalla. La Jordina ens ha 

contat que alguns pares venien 

amb el tractor i la carreta, paraven un moment al carrer Major, deixaven el seu fill o filla i se n’anaven a 

treballar, i quan retiraven del camp feien la mateixa acció però a la inversa. 

Algunes famílies portaven tots els seus fills, i ella aprofitava també per fer una mica de repàs d’assignatures 

de l’escola als germans més grans. 

Com que la Jordina portava la guarderia tota sola, no podia 

tenir molta canalla. És per això que no els podia treure a 

passejar, però moltes vegades posava una tanca a la porta 

perquè els infants no travessessin el carrer i, d’aquesta 

manera, donava més aire al local. 

Aquesta, no va ser l’única guarderia en què va treballar la 

Jordina. De fet, l’any 1977, ja va estar treballant, juntament 

amb la seva germana Neus, en un altre local infantil ubicat al 

carrer l’Aurora. D’aquest darrer espai infantil, però, ens 

n’ocuparem quan parlarem de les activitats que es 

desenvolupaven als coneguts ‘patis’ que inclouen aquest 

carrer i altres. 

La Jordina, que té molt bona mà per als dibuixos, ens explica 

que ella mateixa va decorar les parets de la guarderia amb 

personatges de dibuixos animats força coneguts per la 

quitxalla d’aleshores. 
 

Jordina Badia i Forcat: 

“Aquests dibuixos tenen història, estan fets amb paper 

d'empaperar la paret per la part de darrere i els vaig fer jo 

per la primera guarderia. En tota una paret del local del 

carrer Major, hi vaig  pintar tots els barrufets, no tinc foto 

però segur que algú se'n recordarà, aquest dibuix es va 

quedar allà”. 

Any 1983. La filla gran de la Jordina, l’Ariadna, 

a la guarderia recent oberta 

Any 1985. La Noèlia i el Joan Companys a la 

guarderia, amb gairebé 4 i 2 anys, respectivament 

Dibuixos fets per la Jordina per empaperar i decorar  

les parets de la guarderia 
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LA PERRUQUERIA DE LA MARTA     carrer Major, 21 
 

 

Des de l’any 2010 fins al 2021, en aquest mateix espai, 

hi va instal·lar la seva perruqueria la Marta Salas i 

Santacatalina. La Marta, però, havia començat el seu 

negoci al carrer Segrià portant la perruqueria de la 

Beatriu Mesalles fins que, anys després, es va 

desplaçar en aquest local del carrer Major. 
 

Marta Salas i Santacatalina: 

 “Al llarg de tot aquell temps va passar moltíssima 

gent per la perruqueria. Vaig tenir unes treballadores 

molt bones, les quals em van ajudar moltíssim. Amb 

elles vaig compartir moments molt bonics i moltes 

hores de feina, com els dies abans de la Festa major, 

quan el telèfon no parava de sonar i la feina semblava no acabar o per les festes de Nadal que tothom 

volia sortir aviat per arribar al lloc i mil històries més.  

En un principi, la meva intenció era només fer serveis de perruqueria però, al llarg dels anys, vaig acabar 

fent serveis d’estètica com ara depilacions, neteges de cutis, massatges, etc. 

Una anècdota que em va agradar va ser una dona que va entrar sobre les 10 de la nit, el dia abans de la 

Festa Major, i em va explicar que feia temps les perruqueries estaven obertes fins a la matinada abans de 

les festes i que les dones no demanaven hora, simplement es presentaven allí i esperaven,  jo li vaig dir que 

això ja no es feia així i em va dir: -Ai xiqueta, com han canviat els temps! 

Però la més curiosa o la més bonica va ser abans de tancar, quan fent a una de les meves últimes clientes, 

abans que aquesta marxés, es va ficar a plorar i em va dir que em trobaria molt a faltar com a perruquera. 

Aquestes coses són les que et fan recordar, perquè treballar de cara al públic és tan bonic i t’omple tant!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

BOTIGA DE FOTOGRAFIA DE L’ENRIC FILELLA      (carrer Major, 23)   
 

 

L’Enric Filella i Oró va obrir una botiga de fotografia a finals dels 

anys 1970.  

Allí, feia fotos de carnet, de comunió, de boda, retrats, fotos d’estudi 

i també revelava carrets. La seva gran passió però, va ser sempre la 

fotografia paisatgística i de natura. 

L’Enric, que va néixer l’any 1952, va estudiar fotografia durant dos 

anys per correspondència quan tenia 15 anys. Dos anys després, als 

17, es va comprar la seva primera càmera fotogràfica -un model 

clàssic del moment de la marca Yashica-, que ell mateix es va pagar 

a terminis i també es va muntar un petit laboratori a casa seva, en 

una petita habitació que hi havia. 

Més endavant, va anar a estudiar a l’escola de Maestria Industrial de 

Barcelona, però a la meitat dels estudis va haver d’anar a fer el servei 

militar a Lleida. Allí, el van destinar com a fotògraf i es va muntar el 

laboratori en una garita.  

Així, doncs, es pot dir que la càmera fotogràfica va ser l’única ‘arma’ 

que l’Enric va agafar.  

Imatge de la perruqueria de la Marta en funcionament 

Imatge antiga de la façana  

de la botiga de fotografía de l’Enric Filella 
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L’Enric, que també havia muntat una altra botiga de fotografia a Fraga, va tancar la del carrer Major a 

principis dels anys 1990, al no poder compaginar la feina dels dos establiments. Morí al gener de l’any 2012. 

 

Remei Filella i Oró: 

“La  gran passió del meu germà va ser sempre la fotografia, però amb la que gaudia més era amb la 

fotografia paisatgística i de natura”. 

 
 

 

‘CAL TROTA’      (carrer Major, 25)   
 

 

Durant la primera part dels anys 60, l’Herminia Grau i Ribes va començar 

a vendre verdura als baixos de la casa del carrer Major número 25. Era un 

local molt petit però ben aprofitat que va anar incrementant els seus 

productes de venda amb el temps, amb la venda també d’ous frescos i 

algun producte de neteja com ara escombres o lleixiu, i poca cosa més. Al 

cap d’uns anys, va traslladar la seva botiga al carrer Davant on ja va 

començar a vendre una mica de tot. 
 

A posteriori, a mitjans dels anys 60, mentre el Quimet i l’Emilia estaven a 

la Cooperativa de Consum, van posar una botigueta a ‘Cal Trota’. En un 

quartet hi tenien una paradeta en la que la gent tiraven al tiro. En aquest 

establiment, que només obria els diumenges, hi despatxaven també 

llaminadures, cacaus... Van tancar l’any 1969. 

 

EL BAR DE ‘CAL VENTURO’      (carrer Major, 27)   
 

A principis dels anys 1970, durant uns 4 o 5 anys 

aproximadament, el Quimet Piñol i Escolà i l’Emilia Casals i 

Ribes van regentar un bar ubicat a la casa de ‘Cal Venturo’ del 

carrer Major. Allí, hi treballaven tots els diumenges. Pel matí 

servien tapes i per la tarda entrepans i altres productes com 

ara gelats i tot tipus de beure. 

L’Emilia, durant el dissabte acostumava a fer una cassola de 

pops i, així, ja la tenia preparada per l’endemà per als que hi 

anaven a esmorzar. També servien tapes de calamars i 

s’estilava molt anar-hi a fer el vermut. 

Fotografies de l’Enric en diferents etapes de la seva vida, amb la càmera fotográfica sempre acompanyant-lo i gaudint de la seva professió 

Façana actual de ‘Cal Trota’ 

Façana actual de ‘Cal Venturo’ 
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L’Antonio i la Rosa, els 

fills del Quimet i 

l’Emilia, es van alternar 

una temporada per tal 

d’ajudar a la seva mare, 

però el treballar els 

diumenges i ser jove..., 

resultava i resulta una 

combinació que no lliga 

massa i, al final, l’Emilia 

es va quedar sola ja que el Quimet treballava a la granja i 

no podia ajudar-la el suficient. Arran d’aquesta 

circumstància, al cap d’un temps van haver de plegar. 
 

 

Rosa Piñol i Casals: 

“La meva mare feia uns calamars a la romana boníssims!, t’asseguro que no en menjaràs mai de tant bons. 

La seva cassola de pops era espectacular!”. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Quan s’elabora el treball de recerca i la posterior edició per donar forma als reportatges del ‘Sabies que...’, 

de vegades, les informacions ens arriben una mica més tard del que seria desitjable. Quan vàrem saber que 

la Montserrat Molins feia de modista al número 20 del carrer Major, ja teníem tancada i enviada a la 

impremta l’edició del Pregoner que parlava dels números parells d’aquest carrer. Tot i això, com que la 

nostra intenció és parlar de totes les activitats comercials que han esdevingut al nostre poble i tractant 

encara aquest mateix indret, hem considerat oportú incloure en la present revista el taller de confecció de 

la Montserrat que es trobava ubicat al costat parell del carrer.   

 

TALLER DE CONFECCIÓ DE LA MONTSERRAT MOLINS      (carrer Major, 20)   
 

La Montserrat Molins i Piñol va 

estudiar i va aprendre l’ofici de modista 

a Lleida, a finals dels anys 50.  

Quan es va casar amb en Francesc 

Florensa, va establir el seu taller a casa 

seva, al número 20 del carrer Major, en 

una habitació del pis de poc més de vint 

metres quadrats, on hi va treballar fins 

l’any 1992. Després van canviar de 

domicili al carrer Jaume I, traslladant 

també l’activitat. 

Diuen que era una modista excel·lent i molt polida, que cuidava fins a 

l’últim detall les peces de roba que feia i que gaudia molt de la seva feina.  

Ella, feia tot el procés de la confecció, això vol dir triar el model, triar la roba, fer el patronatge, tallar, cosir 

i emprovar. Tot aquest procés, era molt laboriós i exigia llargues jornades de treball que molts dies, sobretot 

en vigílies de la Festa Major de Santa Bàrbara, Apol·lònies, comunions..., s’acabaven a altes hores de la nit. 

En Quimet Piñol 

L’Emilia darrere el taulell del bar preparant algún plat per servir 

La Montserrat Molins 

Casa on hi havia el taller de confecció 
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A banda de fer peces per encàrrec, durant una època també va 

ensenyar a cosir a noies de Torres de Segre. 

Cap als anys 80, incorpora al seu negoci la venda de peces de 

confecció a través d’una botiga de Tàrrega, ‘Tejidos Selectos 

Gassol’. A la primavera i a la tardor, venia el viatjant de la 

botiga i muntava la parada de roba de confecció. Entre ell i la 

Montserrat, atenien a les clientes que feien les compres 

adaptant-se així a les noves tendències i necessitats d’un 

mercat més encarat a la gent més jove. 

 
Gabriel Florensa i Molins: 

“Tot i no ser una botiga, podríem dir que 

la feina de la mare era un comerç en tota 

regla amb tot el que això comporta.  

Tinc molts bons records de la seva feina, 

ho recordo com un espai de treball i de 

creacions. Com un espai de relacions 

humanes, de confessions i de 

complicitats. Un lloc que vaig veure des 

de ben petit i que sempre portaré al cor”. 

 
 

 
 

 

mb aquesta segona part, corresponent a la numeració de 

les cases senars, finalitzem la nostra recerca històrica del 

carrer Major, un espai del poble que heu pogut comprovar 

que ha presumit, amb el temps, d’una gran riquesa social i 

comercial. Esperem que tots aquells i aquelles que hagueu tingut 

l’oportunitat de comprar o requerir algun dels serveis dels 

establiments que us hem esmenat, hagueu pogut reviure moments, 

recordar alguna anècdota, algun sentiment o alguna persona a la 

que hagueu apreciat. Els botiguers i les botigueres són persones a 

les quals veiem i tractem de manera habitual, moltes vegades 

persones que escolten, que ajuden i que arriben a formar part també 

de la nostra història personal. En aquests reportatges, aquest vincle 

queda ben palès amb el testimoni del nostre veïnat fruit d’un exercici 

de memòria històrica molt preuat i valuós, digne de ser compartit. 
 
 

Informació i fotografies: Pepita Marsellés, Pepita Ruestes Filella, Josep Lluís Miarnau, Manolita Ruestes, Teresita Alférez, Ignaci Gomà, Jordina 

Badia, Marta Salas, Remei Filella, Raimunda Virtus, Rosa Piñol, Gabriel Florensa. 

 
 

La pròxima edició del ‘Sabies que...’ estarà dedicada al carrer La Creu i el carrer Pau Casals. 
Demanem de nou la col·laboració del veïnat. Si algú té fotos o informació d’establiments i botigues  
antigues de Torres de Segre, adreceu-vos a la regidora de Cultura, al telèfon 623 048 073. 

 
 

Recuperem la història del nostre poble entre tots i totes! 

A 

Alguns dels libres de confecció que disposava la Montserrat 

Any 1997. La Montserrat amb el grup d’apol·lònies, a qui va dissenyar el vestit.  

D’esquerra a dreta: Natzaret Torrentó, Maria Tost, Meritxell Lladós, Núria Alberich, Anabel 

Torrentó, Melania Iñigo, Vannesa Miró, Marta Filella i Núria Vidal. 
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Ajuntament Torres de Segre 

Octubre: floreixen els esparts en sóls salnitrosos en tant 

els vegetals de fulla caduca van perdent el verd de l'Estiu. 

La Natura és curiosa; podríem dir que la dita de 

"primavera d'hivern i de tardor” és certa, ja que sempre 

hi floreix en algun lloc per molt esquerp que aquest sigui. 

El verd és la clorofil·la que capta la llum del Sol per 

transformar-la en aliment de la planta i, a mesura que la 

llum minva, va desapareixent i afloren els altres colors de 

la tardor. Cada color fa una funció essencial de protecció 

de la planta, fins que finalment cauen les fulles i la sàvia 

remet cap a les arrels.  

Els invertebrats hivernen uns o moren els altres. Tot és un 

procés natural cíclic. Així ha estat sempre a la nostra 

latitud. Els vertebrats, com nosaltres, reorganitzem la 

nostra vida cap a l'interior. Cal fer provisions d'aliments i 

d'escalf abans que vingui el fred. Ens espera un llarg 

hivern, malgrat que també hi haurà flors, aquestes seran 

molt més resistents que les estivals. La vida és una 

constant adaptació al medi i a les circumstàncies. Hi ha 

etapes que s'acaben i d'altres que comencen. Les nits es 

faran llargues i fosques, els dies boirosos i freds. Cal 

aixecar el cap i caminar. Quan un cicle s'acaba, en 

comença un de nou.  

Les petjades que deixem en el camí són el signe de la vida. 

Per moltes Tardors que haguem viscut, la present serà 

sempre l'única. A la fi, sigui el camí que escollim, ens hi 

haurem d'adaptar. Així fan els esparts en terrenys 

salnitrosos o les fulles verdes quan per fi cauen a terra. 

Les fulles seques es tornaran humus i el sól tornarà a florir 

a la primavera. 

Quim Estadella 
 


