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PRESENTACIÓ
CULTURA
XXVI Mai Més; Tots Sants al cementiri; Festival Orgue de Ponent;
La Lira al concert d’homenatge al món Coral a la Seu Vella; Votacions nou
pubillatge torressenc; Torres present a la Fira de l’Oli de Maials;
En Marc i Marcel assisteixen proclamació Terra Alta; Segona part Premiats
‘Compra i descobreix Catalunya’; Guanyadors II Concurs literari reben el premi;
Es fan desaparèixer les pintades a l’Ermita; Campanya Nadal ‘Torres Comerç’.

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Visita alumnat de CM de l’Escola Els Til·lers d’Artesa; Vacunació cavalls; Visita
alumnat de CS de l’Escola Carrassumada al Museu de l’Evolució;
Recondicionament Museu; Donació d’una cadireta de nadó antiga pel Museu.

ESPORTS
La VIII Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’ ja té data de celebració; Excel·lent
paper del Club de Tir Torres de Segre a Granada; Finalitza temporada pesca.

ACTUALITAT
L’impacte de la Covid-19 a Torres; Concurs dibuix portada llibret Festa Major;
Formació personal sector agrari; Primera jornada Consell Entitats; Soci JAEC;
Noves accions d’incivisme malmeten la imatge del poble; Grup de rescat;
Manifest 25-N i actuacions a Torres; X Trobada motocultors i tractors antics;
Novembre a la Residència; El temporal ‘Dana’, les primeres gelades i boires.

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES
LA NOTÍCIA MÉS DESTACADA
Les obres a l’antiga escola es reprenen per acollir el nou centre cívic

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada)
ACTUACIONS
L’ESPORTIU DE TORRES
L’ENTREVISTA
Mariano Aranda Alegre

SABIES QUE
Les antigues botigues de Torres de Segre -8ª part- Carrer Creu (1)

Text i fotografia de Quim Estadella

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

Mossos Esquadra

112 o 973 700050

Bombers Lleida

061

112 o 973 030100

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

8:40 11:00 12:00
13:00 19:30

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

Dilluns a divendres feiners
Lleida - Torres
Torres - Lleida

6:45 18:30
20:30

L’ànima de la tardor genera sentiments i situacions
úniques que van enllaçades amb l’inevitable pas del
temps i la connexió amb els ritmes que ens imposa la
naturalesa. Maduren els últims fruits i cauen les fulles.
És temps de maduració i culminació, de deixar anar i de
sembrar les llavors que donarà fruit l’any vinent. Una
estació, sense cap mena de dubte, per a la reflexió i la
intuïció.
Novembre és un període de transformació i canvis, tal
com hem vist aquests dies al nostre voltant. Un interval
de l’any capaç d’oferir-nos oscil·lacions tèrmiques molt
pronunciades amb gelades matinals, la màgia de les
primeres boires i fronts actius que ens han deixat bons
registres de pluja. Els canvis en el paisatge i les
tonalitats de colors que es dibuixen arreu van de la mà
de l’escurçament del dia i de l’activitat social al carrer.
No per això, els actes i esdeveniments municipals han
perdut embranzida, ans al contrari, novembre ens ha
delectat amb propostes culturals diverses com el
concert d’orgue, l’homenatge al món coral a la Seu Vella
amb representació local o les votacions pel nou
pubillatge torressenc. L’activitat esportiva ha continuat
endavant amb l’avenç de les competicions i les diferents
activitats, talment com les propostes mediambientals,
potenciant el nostre entorn natural i patrimoni cultural
a visitants de fora que mostren interès a conèixer-nos.
L’homenatge de Torres a les víctimes de violència de
gènere el 25 de novembre i la trobada de motocultors i
tractors antics, han estat també protagonistes d’aquest
novembre que obre les portes al desembre, que es
presenta mogut, divertit i complet. Sempre amb el
permís de la Covid-19, amb l’ombra d’una sisena onada
a prop però amb el convenciment de tirar endavant si
impera el seny i el sentit comú entre nosaltres.
La Festa Major ha esdevingut el tema d’entrevista entre
el nostre veïnat i Mariano Aranda ha estat el torressenc
escollit per dedicar-li l’entrevista del present butlletí.

7:15 7:45 12:00
18:00 19:25
18:00
19:25
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ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2021

XXVI ANIVERSARI DEL MAI MÉS
El darrer diumenge del mes d’octubre, i enguany ja fa vint-i-sis anys, els
Amics de la Mare de Déu de Carrassumada organitzen una trobada a
l’ermita i una visita posterior al monument ‘Mai Més’, per recordar a les
víctimes comarcals dels dos bàndols enfrontats, als que la Guerra Civil
Espanyola va segar la vida.
Durant aquests anys, aquesta cerimònia ha passat per diverses etapes, des
de les trobades multitudinàries de diferents pobles dels primers anys, a les
xerrades divulgatives de temes socials o als homenatges a persones que per
les seves trajectòries han estat mereixedores d’un reconeixement.
El d’aquest any, ha estat un acte més senzill, però no per això menys emotiu.
La cerimònia ha anat a càrrec del diaca Julián, ja que mossèn Casildo estava
de viatge a Colòmbia. El Julián ha tingut unes paraules de record per mossèn
Monument dedicat als caiguts a la Guerra
Xavier Batiste, una de les ànimes impulsores d’aquesta diada.
En acabar la cerimònia religiosa, tots els assistents s’han
reunit al voltant del monument ‘Mai Més’ on l’Albert
Puchol, membre de la junta dels Amics de
Carrassumada, ha llegit unes paraules.
L’Albert ha deixat ben clar que aquesta celebració no és
cap mena de judici, no vol desqualificar a ningú o mirar
enrere. És un homenatge de record tranquil i seré, que
vol servir de toc d’atenció a futures generacions. Ha fet
referència també a què, al juliol de l’any 1998, va veure
a la llum el llibre d’en Josep Sanjuan -‘Mai Més’-, que
Concentració dels assistents davant el monument per cloure l’acte
fou la culminació d’un procés que començà en el 50è
aniversari de l’alliberament del camp d’extermini nazi de Mauthausen. Precisament, aquell va ser el primer
cop que es va fer aquesta trobada, concretament el 25 d’octubre de 1995, i gràcies a la iniciativa de la Junta
d’aleshores, que estava encapçalada pel Josep Escolà Filella. El dia 31 d’octubre d’enguany, entre altres
persones, ha estat present a l’acte de Carrassumada el Josep Marsellés, membre d’aquella Junta promotora.

PER ‘TOTS SANTS’ EL CEMENTIRI LLUEIX EN TOT EL SEU ESPLENDOR
La Festivitat de Tots Sants és una festa tradicional
catòlica dedicada al record de les persones estimades
que ens han deixat. Durant els dies anteriors a l’1 de
novembre, els familiars solen visitar i netejar els llocs on
reposen els seus éssers estimats alhora que hi
col·loquen poms o rams de flors com a mostra que el
seu sentiment envers ells/elles continua ben viu. Tot i
això, al nostre poble hi ha molta gent que visita el
cementiri durant tot l’any. En aquest sentit tota actitud
ha de ser respectada i cada persona gestiona els seus
sentiments de pèrdua de la manera que desitja.

El cementiri municipal rep força visitants per ‘Tots Sants’
Revista
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L’Ajuntament de Torres de Segre, ha preparat i tingut cura
d’aquestes instal·lacions per tal de rebre les visites dels
familiars en aquestes dates, tot i que s’encarrega també del
seu manteniment al llarg de l’any.
Aquest any també, amb col·laboració de la Regidoria de
Cultura, s’ha volgut fer un acompanyament musical a les
visites del dilluns 1 de novembre de les 16:00 a les 17:00
hores, un dels moments en què el cementiri és més
freqüentat per qui decideix passejar-s’hi tranquil·lament,
tot recordant els familiar, veïns i veïnes. Aquest
L’acompanyament musical en directe ha tingut bona acollida
acompanyament ha anat a càrrec del pianista Adrià López
que ha tocat en directe una exquisida selecció de cançons sentimentals i dolces que han fet companyia als
assistents, sense interferir en les seves emocions personals.
Tot plegat, s’ha gestionat des del Consistori amb la intenció d’ajudar que el cementiri estigui en les millors
condicions i esdevingui un lloc acollidor i agradable, els dies que la gent visita als seus difunts.

EL NOSTRE ORGUE OMPLE D’EXCEL·LÈNCIA MUSICAL L’ESGLÉSIA DE TORRES
El públic assistent, a la vint-i-tresena edició del
festival Orgues de Ponent i del Pirineu, que ha tingut
lloc a l’Església parroquial de Torres de Segre, el
passat 7 de novembre, han pogut gaudir de
l’exquisidesa interpretativa tant de l’organista Juan
de la Rubia com de la soprano Marta Mathéu.
Per una banda, el Juan de la Rubia, organista titular de
la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, disposa
d’un extens currículum artístic, i ha actuat als
principals escenaris d’Europa, l’Amèrica llatina i Àsia.
Els i les assistents gaudint d’un magnífic concert d’orgue i veu
Amb la seva magistral interpretació i els seus
moviments compassats acompanyant les notes musicals, ha fet sonar l’orgue de Torres d’una forma brillant.
La cantant tarragonina, per un altre costat, és una veu molt coneguda i
està dotada d’un rotund sentit de la musicalitat i un inqüestionable
domini del seu instrument vocal. Guardonada innumerables vegades com
per exemple en el concurs ‘Tenor Viñas’ del Liceu i en els concursos
internacionals Manuel Ausensi i Montserrat Caballé, ha omplert amb una
veu prodigiosa i carregada de matisos, les parets del temple, produint
alhora una esgarrifança sensorial molt positiva, als qui l’escoltaren.
El programa que han presentat ambdós artistes, ha començat amb peces
del segle XIV, amb el Llibre Vermell de Montserrat, passant per Bach i
Boelman, i acabant amb autors del segle XX com Toldrà o Mompou.
Aquest festival, especialitzat en l’orgue, va ser creat l’any 1999 justament
a Torres de Segre i Lleida, i està organitzat anualment per l’Associació
d’Amics de l’Orgue de les Comarques de Lleida, amb el fonamental
Moment de l’actuació dels dos artistes
patrocini de les regidories de Cultura dels ajuntaments participants, a
més a més dels de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Revista
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La Pepita Ruestes, l’Èric Sotillos com a representat del pubillatge,
la soprano Marta, l’organista Juan i el Joan Companys

En aquesta edició, el Festival d’Orgues de Ponent passarà per
14 localitats diferents d’entre les quals la nostra.
L’Ajuntament de Torres de Segre ha apostat, des del principi
de la iniciativa fins avui dia, per la continuïtat d’aquest
meravellós concert que omple de mística l’interior de la
nostra església i que ha esdevingut una tradició.
L’orgue de la nostra parròquia és un instrument construït
a les acaballes del segle XIX i d’origen anglès, en concret
de Liverpool. És un orgue petit, però de gran valor pel
nostre poble. En aquesta ocasió, una vegada més, s’ha
convertit en l’autèntic protagonista durant la tarda del
diumenge 7 de novembre.

LA CORAL ‘LA LIRA’ CANTA EN EL CONCERT D’HOMENATGE AL MÓN CORAL A LA SEU VELLA
L’escenari central de la Seu Vella de Lleida, ha estat el lloc
escollit pel Consell Comarcal del Segrià, el passat 7 de
novembre, per aplegar cantaires de tota la comarca en un
cant comú per tal de retre homenatge al món coral.
D’aquesta manera, a més de les dues sopranos, els dos
contra alts, el tenor i el baix de la Coral ‘La Lira’ de Torres,
cantaires de Rosselló, Alcarràs, Alguaire, Massalcoreig,
Puigvert, Almacelles i la coral de l’Hospital Arnau de
Actuació del Cor del Segrià amb membres de la nostra Coral
Vilanova, un total de 35 cantaires, han interpretat peces
tan conegudes com: ‘Mirall que em mires’, ‘l’Himne de
l’alegria’, ‘Amics per sempre’ o ‘El Fantasma de l’Òpera’.
Aquesta darrera, adaptada al català per Marta Farré i
Robert Faltus. Totes aquestes veus que formaven el Cor del
Segrià, han estat acompanyades d’Unicor i Ensemble Udl cor i orquestra de la Universitat de Lleida-, sota la direcció
de Robert Faltus que ha estat l’encarregat de posar la
música al concert de cloenda de la XVI Segrià Corals.
Cal recordar que aquest concert havia de celebrar-se l’any Mihaela Balcanu, Olga Almacelles i Josep Lluís Huguet representant
l’Ajuntament i Consell Comarcal, respectivament
passat, però la situació pandèmica ho va impedir.
El Pavelló poliesportiu de Torres de Segre ha estat el lloc on,
durant aquest temps, s’han aplegat cantaires, director i
músics per tal de preparar aquesta actuació. Aquest fet i la
presència de membres de la Coral del nostre poble, ha fet
que representants del nostre Consistori fossin també
presents a l’acte. S’ha comptat també amb la presència
d’en Marc Torrelles -Hereu de Torres de Segre i del Segrià-,
acompanyat d’altres representants del Pubillatge
comarcal. Un acte on no ha faltat un toc poètic, amb la
Marc Torrelles representant l’acte al pubillatge local i del Segrià
recitació del poema ‘Cançó’ de Miquel Martí i Pol, càpsules
audiovisuals potenciant el Segrià com a terra de Cultura i diferents parlaments que han donat lloc a
l’esplèndid concert del qual n’han gaudit unes 300 persones, en un marc incomparable com és la Seu Vella.
Revista
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VOTACIONS PEL NOU PUBILLATGE TORRESSENC 2021-22
Un total de 133 cases de Torres de Segre han participat en la votació del diumenge 14 de novembre, per
establir l’ordre dels títols a Pubilla, Dames, Pubilleta i Damisel·les pel que resta d’aquest any 2021 i del 2022.
Cal destacar l’ambient cordial de les votacions així com la bona entesa i companyonia que hi ha hagut en tot
moment entre totes les candidates.
Les membres de la Comissió de Cultura han estat les encarregades de vetllar durant tot el matí per tal que
aquestes fossin unes votacions obertes i totalment transparents. De fet, els escrutinis han estat oberts a
tothom que hagi volgut seguir-lo i veure el recompte. Dels 133 sobres comptabilitzats, només hi ha hagut un
sobre i una butlleta nul·la, ja que no hi havia el nom de cap nena o noia apuntat.
Tal com es va explicar en la darrera edició de la revista, cal recordar que no hi ha hagut votació per tal
d’escollir ni l’Hereu, ni l’Hereuet, ja que s’hi ha presentat un únic candidat i, per tant, han passat directament
a assolir aquests títols.
D’aquesta manera, el resultat definitiu per a definir el nou pubillatge que representarà a Torres de Segre en
endavant, ha quedat de la següent manera:
PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 2021/22
PUBILLES

PUBILLETA

1ª DAMETA

2ª DAMETA

AINA
SERRA LLOBET

IRENE
BALLESTÉ BALCANU

CÈLIA
FLORENSA ALENTÀ

54 vots

46 vots

30 vots

IRENE
RUESTES BERNIS
(PUBILLA)
46 vots

TÀNIA
SANTACATALINA IBARS

HEREU

1r HEREUET

JOAN
VIZCAYA RAMÍREZ

ALBERT
LOPEZ GASCÓN

(1ª DAMA D’HONOR)
43 vots

JÚLIA
PRUNERA PONS
(2ª DAMA D’HONOR)
42 vots

Des d’aquest espai, volem desitjar al nou pubillatge torressenc que gaudeixi al màxim dels actes als quals
participaran a partir d’ara, ja siguin del nostre municipi, com en les diferents sortides que puguin fer arreu
de Catalunya. Que facin pinya entre ells i elles i que donin una imatge digna del nostre poble allà on vagin.

A ells i elles, moltes felicitats!
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TORRES DE SEGRE PRESENT A LA XXIV FIRA DE L’OLI DE MAIALS
Dins de la 24a Fira de l’Oli Verd de Maials, dues empreses i
una companyia de teatre de Torres de Segre hi han estat
presents, entre els prop de 100 expositors i les diferents
activitats culturals que s’han organitzat, durant els dies 20 i 21
de novembre:
• L’empresa Osvald Ferreteria, especialitzada en la venda de
maquinària i eines que faciliten la feina del camp, ha portat
a la Fira una gran varietat dels seus productes.
Els germans Esteve han apreciat que, enguany, l’afluència
de visitants era menor respecte anys anteriors, però la
seva valoració general ha estat positiva ja que han tingut
moltes visites d’amics, clients i veïns i veïnes.
• Torres Art Moble, ha estat també present a la Fira de l’Oli
amb un mostrari d’alguns dels productes que venen com
ara butaques de relax -manuals i elèctriques-, i amb una
nova campanya de matalassos de la marca ‘Sonpura’.
Pels germans Domènech, el de la Fira ha estat un cap de
setmana de retrobament amb els seus clients i una presa
de contacte amb futurs compradors.
• Finalment, la companyia Josafat Teatre, ha representat el
seu monòleg: ‘De passada’, Històries d’una dona de
poble, a les 22:00 hores del dissabte dia 20 de novembre a
la Sala recreativa. Aquesta representació s’emmarca, dins
de les Vesprades Teatrals que organitza el Consell
Comarcal del Segrià per tal de recolzar a les persones de
Lleida que estimen el teatre i s’hi dediquen de forma no
professional.

Osvald Ferreteria

Torres Art Moble

Josafat Teatre

MARC TORRELLES I MARCEL BARBERÀ ASSISTEIXEN A LA PROCLAMACIÓ DE LA TERRA ALTA
El Diumenge 21 de novembre, la localitat de
Vilalba dels Arcs ha acollit l’elecció i
proclamació de la Pubilla, Hereu, Dames i
Fadrins 2021 de la Terra Alta, amb una
representació del pubillatge torressenc.
El Marc Torrelles -Hereu de Torres de Segre
i també Hereu Comarcal-, ha fet la seva
entrada acompanyat del senyor Antoni
Álvarez, alcalde de Corbera d’Ebre.
El Marcel Barberà, per la seva banda,
també ha fet entrada però, en el seu cas,
com a Hereu caducat de Torres de Segre i
Hereu caducat també de la Comarca del
Segrià.

En Marc Torrelles i en Marcel Barberà fent les seves respectives entrades
Revista
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La Roser de Vilalba, i en Gabriel de Caseres, anteriors
Pubilla i Hereu, han cedit el testimoni als nous
representants comarcals que, després de les proves
pertinents davant d’un jurat han escollit a l’Èlia
Armengod March de Pinell de Brai com a segona dama
2021, Aida Font Cugat de la Fatarella, primera dama
2021 i Maria Martí Todó de Bot, Pubilla 2021. Com a
nous fadrins han resultat en Pau Segura Serres de Pinell
de Brai, segon fadrí 2021, Rubén Martínez Izquierdo de
Gandesa, primer fadrí 2021 i Guillem Álvarez Bernal de
la Fatarella, proclamat Hereu 2021.
El Consell Comarcal de la Terra Alta els ha felicitat, en
Proclamació de la Pubilla i Hereu 2021 de la Terra Alta que ha tingut
lloc a Vilalba dels Arcs | Consell Comarcal de la Terra Alta
especial a la nova Pubilla 2021 i al nou Hereu, com a
cares visibles i representants de la resta de joves de la Terra Alta en la gran majoria dels seus actes festius.

SEGONA EDICIÓ DE LES VISITES DELS PREMIATS/DES DE ‘COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA’
Tot seguit, seguint l’estel dels premiats/des que sortiren en l’anterior edició del present butlletí, anem fer un
repàs de les persones de Torres de Segre que, darrerament, han pogut fer efectiu el Premi de la campanya
‘Compra a Torres i Descobreix Catalunya’, que es va fer durant el mes de juny al nostre poble, gràcies al
patrocini de l’Ajuntament i la col·laboració de les botigues i serveis del poble que van voler adherir-s’hi.
▪ PREMI D’ANABEL PERRUQUERIA I ESTÈTICA UNISEX --- Marisol Maselles -Santa Coloma de Queralt 30/10/21-

El dia 30 d’octubre, la Marisol Maselles Prim, la seva germana i
el seu nebot van anar a Santa Coloma de Queralt.
Les activitats realitzades van ser: una visita guiada per la vila, a la
cerveseria artesana ‘La Segarreta’ i a la tarda, van poder
recol·lectar flors de safrà i realitzar un taller amb aquest
producte.
La sortida va ser molt interessant i al marxar els van obsequiar
amb un lot de productes artesanals, la gran majoria,
condimentats amb safrà.
“Una sortida molt interessant!”

▪ FORN DE PA I PASTISSERIA ‘MONTERO’ --- Pau Miró Pérez

-Torelló 7/11/21-

El Pau Miró Pérez, els seus pares i la seva germana, van visitar el dia
7 de novembre, la bonica localitat de Torelló, situada a la comarca
d’Osona.
El Premi consistia en una visita al museu de la torneria i un dinar per
a dues persones (en aquest cas quatre, abonant la diferència).
Per la tarda, la família Miró Pérez va poder gaudir d’una excursió a la
Fageda de la Grevolosa. Segons paraules d’en Pau:
“Un lloc preciós!”
Revista
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▪ TORRES ART MOBLE --- Josep Lluís Pifarré

-Argentona 6/11/21-

Durant el primer cap de setmana del mes de novembre, el
Josep Lluís Pifarré i senyora, de Sarroca, van fer efectiva la
visita a Argentona.
Segons la parella, l’experiència va ser molt bonica i tot són
bones paraules les que dediquen a la seva estada en
aquesta ciutat de la província de Barcelona.
▪ PEIXATERIA PILI --- Maricel Florensa i Xavier Escolà

-La Selva del Camp 27/11/21-

El dia 27 de novembre, la Maricel Florensa i el Xavier Escolà,
van anar a la Selva del Camp. Van estar acompanyats durant
el matí del senyor Joaquim Masdéu, historiador local, que
els va fer una visita guiada. Van gaudir també d’un dinar
excel·lent en un prestigiós hotel. La Maricel i el Xavier ens
han explicat que van gaudir molt i van fer bones amistats.
Tots dos repetirien l’experiència.
La guanyadora del premi de la Peixateria Pili, va ser la Glòria
Mòdol, i aquesta va lliurar la possibilitat de fer la visita, a la
seva filla Maricel.
▪ CARNISSERIA MARISOL MASIP --- Iolanda Millas i Carlos Rubio

-Mediona 27/11/21-

La Iolanda Millas, el Carlos Rubio, el seu marit, i les seves
dues filles van visitar Mediona, el 27 de novembre.
L’itinerari va passar per visitar el castell de Sant Joan de
Mediona, una visita turística pel poble i diferents indrets
entranyables, i un dinar al restaurant ‘Can Maristany’. Per
finalitzar els obsequiaren amb un lot de productes artesans.
La valoració de la família és del tot positiva, es van sentir en
tot moment molt ben acollits.
▪ CA L’ELIES --- Josep Maria Companys i Alba Molins

-Ulldecona 27/11/21-

El Josep Maria Companys i la Maria Alba Molins, visitaren
Ulldecona el 27 de novembre. La primera parada guiada va
ser per gaudir de les oliveres mil·lenàries i un tastet d’oli de
les diferents produccions. Acte seguit, van poder fer una
ruta turística pel nucli antic del poble veient els llocs més
emblemàtics, acompanyats d’un guia excel·lent que també
els va explicar part de la història d’Ulldecona. El dinar,
exquisit i abundant en un restaurant dels afores del poble,
i a la tarda van poder visitar les pintures rupestres de
l’ermita. La valoració de la parella és del tot positiva.

Nota: En la passada edició del Pregoner i tractant aquest mateix tema, la Mariluz Ariza, ens va comunicar que a Cardona no els
havien lliurat el lot de productes pactat. Avui dia ja podem dir que finalment aquest lot ja ha arribat a les seves mans.
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ELS GUANYADORS I LES GUANYADORES DEL II CONCURS LITERARI REBEN EL SEU PREMI
Els escriptors i les escriptores dels relats que van quedar classificats en la categoria infantil del II Concurs
Literari de Torres de Segre, les membres del jurat i el fotògraf il·lustrador, ja han pogut fer efectiu el seu
premi.
Des de l’Ajuntament i des de la Regidoria de Cultura, es creu necessari fomentar la cultura entre la gent del
nostre poble i, és per això, que es va crear aquest concurs literari, que enguany ha complert la segona edició.
En aquesta mateixa línia, els premis han de continuar contribuint al creixement cultural de les persones que
l’han guanyat i consisteixen en unes entrades per assistir a algun espectacle d’arts escèniques o musical de
la programació Lleidatana.
A tall de recordatori, en la
categoria infantil hi va haver un
triple empat i els relats
guanyadors van ser:
La Rateta confinada’
(Paula Palau Puigvecino)
‘Un confinament a Torres de Segre’
(Clàudia Companys Puigvecino)
‘El misteri del pantà’
(Jordi Cases Bota)

Els tres guanyadors del II Premi Literari rebent les entrades corresponents al seu premi

Per una banda, la Paula i la
Clàudia, juntament amb
membres de les seves
famílies, s’han decidit pel
mateix espectacle: ‘Currents
by mayumana’. Un show amb
una gran energia que combina
la dansa, la percussió, els
efectes electrònics i la
il·luminació de l’escenari
Moment de l’actuació musical a l’escenari de la Llotja
d’una manera única i genuïna.
Les petites escriptores han assistit a aquesta magnífica actuació el dissabte
13 de novembre a la Llotja de Lleida.
Per l’altre costat, el Jordi
acompanyat de la seva
família, ha seleccionat un
concert que va tenir lloc a
l’Auditori Enric Granados de
Lleida, el dia
14 de
novembre:
‘Danses
simfòniques de West Side
La Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
Story’, de la Banda simfònica Unió Musical de Lleida. Sota la
batuta d’Esteve Espinosa, la formació lleidatana interpretà fragments musicals de la coneguda pel·lícula així
com rumbes, mambos i altres moments de gran lirisme musical.
Revista
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Les membres del Jurat del II Concurs Literari van ser:
✓ Alícia Roca (Directora de l’Escola Carrassumada)
✓ Josefina Cases (Bibliotecària de la biblioteca ‘Guillem
de Cervera’)
✓ Pepita Ruestes (Regidora de Cultura de l’Ajuntament
de Torres de Segre)
El llibre resultant d’aquesta segona edició va ser il·lustrat
amb imatges del fotògraf local, Quim Estadella.
Així, doncs, l’Alícia, la
Josefina, la Pepita i el
Quim, amb les seves
Membres del Jurat i fotografía: l’Alícia, la Jose, la Pepita i el Quim
respectives companyies,
han optat pel teatre. El divendres 12 de novembre, han rigut d’allò més amb
l’espectacle: ‘El gran comediant’. Una comèdia de l’actor català Joel Joan
que conta una història d’èxits i fracassos, egos, enveges i rivalitats amb una
interpretació fresca i dinàmica.
Ja només resta que la Clara Serés Escolà, guanyadora en la categoria adulta del Concurs Literari de Torres,
amb el relat: ‘Pessebre Carregat’, faci efectiu el seu premi. D’això ja us n’informarem en la pròxima edició
de la revista, ja que l’espectacle que ha triat la Clara tindrà lloc durant mes de desembre.

RETIRADA DE LES PINTADES VANDÀLIQUES DE L’ERMITA
Recordem que era a principis d’octubre que les parets de l’Ermita van aparèixer plenes de pintades vermelles
fruit d’un acte vandàlic d’alguna o d’algunes persones sense escrúpols ni educació. Una malifeta que vam
denunciar també en l’anterior edició de la revista.
Per sort, els Amics de la Mare de Déu de Carrassumada es van posar mans a l’obra per tal d’arreglar tan
malaurat desperfecte i fer els possibles per esborrar les pintades.
La bona notícia d’aquest article és que, gràcies a Construccions Ramon Pérez -empresa de Torres de Segre-,
s’ha pogut fer desaparèixer la pintura vermella rebaixant la pedra de les parets com a tècnica més eficient.
Els Amics de la Mare de Déu destinaran un euro de cada butlleta de loteria de Nadal de
Carrassumada que es vengui, per tal de sufragar aquesta despesa.
Esperem doncs, que es venguin moltes butlletes de loteria i que a ningú li torni a passar pel cap de tornar
a malmetre aquest lloc tan estimat per tots i totes nosaltres com és l’Ermita de Carrassumada.

Rebaixant la superficie de la pedra

Raül Esteve, President de l’Associació d’Amics de Carrassumada, comprovant el resultat final
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TORNA LA CAMPANYA COMERCIAL DELS COMERÇOS I NEGOCIS DE TORRES A LES XARXES SOCIALS
Uns 25 comerços, autònoms i pimes del nostre poble que han volgut
adherir-se a la nova campanya promoguda des de l’Ajuntament de Torres
de Segre, oferiran els seus productes i serveis mitjançant les xarxes socials
-Facebook i Instagram-, durant el mes de desembre.
El Consistori és molt conscient que la digitalització comercial és el present i
el futur de la tendència actual de compra i, és per això, que ofereix als
comerços de Torres de Segre, poder fer la seva campanya nadalenca a
través d’aquest mitjà digital.
Cal recordar que, aquesta iniciativa i altres, es van engegar l’any passat per
tal de col·laborar en l’enfortiment i l’actualització de la xarxa comercial del
nostre municipi i a la incentivació als veïns i a les veïnes de Torres a comprar
al poble.
Aquesta campanya nadalenca constarà de dos anuncis publicitaris per establiment i un ‘reel’ (petit vídeo),
que es podran veure seguint el perfil de Facebook i Instagram amb el nom de ‘Torres Comerç i Serveis’ al
que us animem que seguiu si encara no ho esteu fent.
La campanya s’acabarà el dia 3 de gener amb el sorteig de dos lots o cistelles de productes cedits pels
establiments adherits a aquesta iniciativa. Un es farà via xarxes socials i l’altre de manera presencial.
El mateix dia es notificaran els guanyadors o les guanyadores d’ambdós sorteigs.
Sorteig LOT XARXES SOCIALS
-Facebook i Instagram-

Sorteig LOT PRESENCIAL

Per participar-hi cal seguir aquests passos:

Com participar-hi?

✅ Segueix-nos a @torrescomercserveis i posa
like a aquest post!.¡
✅ Etiqueta a 3 amigues o amics als comentaris
i fes que també ens segueixin!
✅ Comparteix el post a històries i etiqueta’ns
per arribar a més gent!

 L’Ajuntament adjuntarà una butlleta per casa
dins de la revista ‘El Pregoner’ del mes de
novembre, repartida a primers de desembre.
 Aquesta butlleta haurà d’emplenar-se i
dipositar-la en una urna que hi haurà als baixos
de l’Ajuntament del dia 27 al 31 de desembre en
horari d’oficina, de 08:30 a 13:30 h

Per una altra banda, darrerament, la majoria de comerços de
Torres de Segre també s’han adherit a dues iniciatives solidàries
més promogudes des de l’Ajuntament:
La col·locació dels cartells commemoratius i de llaços
lila a l’entrada dels establiments, en contra de la
violència de gènere que es representa el dia 25 de
novembre.
La col·locació dels cartells de la iniciativa, així com la
venda de butlletes pel sorteig d’un quadre del Concurs
de Pintura Ràpida a favor dels damnificats del volcà de
la Palma.

Entrada d’una de les botigues del municipi
amb els cartells i el llaç simbòlic
Revista
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VISITA DE L’ALUMNAT DE CICLE MITJÀ DE L’ESCOLA ELS TIL·LERS D’ARTESA DE LLEIDA
El passat 5 de novembre, l’alumnat de Cicle Mitjà
de l’Escola Els Til·lers d'Artesa de Lleida han
visitat per primer cop el nostre municipi per
conèixer la riquesa del nostre entorn natural.
Els dos tècnics de Medi Ambient i de Promoció
Turística de l’Ajuntament, la Daniela Sánchez i
l'Adrià Pujol, han estat el guies que els han
acompanyat fent una ruta pels nostres espais.
L’alumnat de l’Escola Els Til·lers d’Artesa amb els dos tècnics a la basseta del riu
Primer, han pogut gaudir d’un recorregut
explicatiu tant del camí verd i l'Aiguabarreig del Segre-Cinca, com de l'embassament d'Utxesa. Una ruta que
ha permès als nens i nenes de tercer i quart, l'albirament de diferents espècies d’aus pròpies de les zones
humides tals com ànecs, bernats pescaires, arpelles, milans reials, cigonyes, entre moltes més.
Un cop acabat aquest itinerari, el grup escolar s’ha dirigit cap a Utxesa, en concret
al Punt d'Informació, on els nostres tècnics, els hi han preparat dues activitats
més. La primera d'elles, una proposta que ha esdevingut un clàssic per les escoles,
el taller d'egagròpiles. Un taller que fascina molt i, alhora, ensenya la importància
de poder estudiar aquest tipus d'elements per conèixer quin tipus de rapinyaire
viu als nostres voltants i de què s’alimenten.
La segona activitat que han desenvolupat a ‘la Fusteria’ ha estat la construcció de
menjadores per a ocells, en la que cada alumne ha construït la seva pròpia per
poder emportar-se-la cap a casa. Aquests menjadors són produïts amb elements
Taller d’egagròpiles
reciclables (ampolles grans i petites, petits pals que podem trobar a la natura...),
a més d’un retolador per marcar i unes bones tisores. Un aspecte important de consciència envers el valor
del reciclatge que permet donar un segon ús a les coses.

VACUNACIÓ DELS CAVALLS DE LA CAMARGA
Aquest passat mes, han vingut
els veterinaris que col·laboren
habitualment amb el nostre
municipi, per efectuar un
control de l’estat de salut i
vacunar els cavalls de la
Camarga del camí verd del riu.
Com és costum, cada any, fan
la visita als nostres cavalls i
Els cavalls de la Camarga, un atractiu del nostre espai
aprofiten per posar-los la
corresponent vacuna anual i desparasitar-los, amb el propòsit de protegirEls cavalls preparats per posar-los la vacuna
los de possibles malalties infeccioses produïdes, bàsicament, per insectes.
Després d’aquest control rutinari i habitual, els veterinaris que han atès els cavalls poden confirmar que tant
la Xibita, la Vida, l'Una, l'Indiana, l'Emmy i el Toll estan en perfecte estat de salut.
Revista
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VISITA AL MUSEU DE L’ALUMNAT DE CICLE SUPERIOR DE L’ESCOLA CARRASSUMADA

L’Adrià explicant l’exposició del Molí a l’alumnat de l’Escola

Si a l’octubre van ser els nens i les nenes de Cicle Inicial de
l’Escola Carrassumada els que van visitar el Museu de
l’Evolució, el passat 13 de novembre ha estat el torn de
l’alumnat de 5è i 6è del nostre centre educatiu. Aquest grup ha
pogut conèixer de primera mà tots els canvis que s’han
introduït recentment al Museu, les noves donacions i cessions,
així com les noves seccions. El grup d’estudiants, han après com
es vivia anys enrere i com treballaven anteriors generacions al
nostre poble, sense tanta tecnologia ni desenvolupament,
aconseguint fer créixer un municipi com el nostre.

RECONDICIONAMENT DEL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ
Durant els darrers dies, s’han estat preparant i reorganitzant les diferents sales del Museu de l'Evolució per
poder habilitar-lo novament i fer visites al públic en general. D’entre la tasca que s’hi ha desenvolupat està
la pintura de parets i la col·locació de les barres per a posar-hi els objectes o quadres a exposar. Altrament,
a la planta subterrània, s’han arrebossat les parets que estaven malmeses per les humitats. A més, s’han
actualitzat els cartells i llegendes informatives de les eines exposades, així com la introducció de les noves
donacions i cessions que han fet darrerament diferents veïns i veïnes de la nostra població.
Actualment aquest edifici municipal consta de 3 plantes de visita amb més de seixanta apartats diferents i
més de mil peces a la col·lecció. Una gran part d’aquesta col·lecció fou donada i cedida pel senyor Francesc
Escolà, i moltes peces que inclou l’edifici provenen d’aportacions de molts veïns i veïnes de Torres de Segre.
Aquest cop, és notícia la incorporació de noves col·leccions que es podran gaudir durant el mes de desembre.

DONACIÓ D’UNA CADIRETA DE NADÓ ANTIGA PER A LA COL·LECCIÓ DE LA LLAR DEL MUSEU

Abans i després de la cadireta antiga donada al Museu en el que es pot
apreciar la gran feina de restauración efectuada per recuperar-la

Després de donar a conèixer en l’anterior butlletí, la
donació d’elements antics diversos de la família
Miró Puigvecino al Museu de l’Evolució, aquest cop
han volgut donar una cadireta de fusta antiga que
necessitava restauració ja que amb els anys s’havia
deteriorat tot i el bon estat en qu es trobava.
L’esmentat seient va ser de les primeres cadiretes de
l'època. La restauració de la peça l’ha fet els tècnics de
la Fusteria que l’han sanejat, reparat i donat color, tot
incorporant-li la corresponent tauleta per al nadó.
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LA VIII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA ‘FRUITES FONT’ JA TÉ DATA DE CELEBRACIÓ
La 8a edició de la Volta al Pantà d’Utxesa ja té data escollida de celebració: el diumenge 27 de febrer.
Es farà presencialment com es venia fent en les set primeres edicions, a excepció de l’any passat que es va
fer de manera ‘virtual’ a causa de l’alt índex d’incidència de la Covid-19
que feia inviable el format tradicional.
Un any més, Fruites Font i la comercialitzadora Torres Energia seran
els patrocinadors principals de les curses d’adults i d’infantils,
respectivament. Un nou gest de confiança envers la prova i un suport
molt important per entendre la magnitud que ha anat agafant la
coneguda prova atlètica que es duu a terme a l’embassament del
nostre municipi.
Aquesta edició de la Volta, que seguirà apostant per la
vessant solidària i recollirà fons per fer una aportació
econòmica a Oncolliga Lleida en favor de la lluita contra
el càncer, continuarà oferint dues modalitats de
competició entre els corredors i les corredores que
podran inscriure’s a la cursa de 10 quilòmetres o bé a
la de 6,5.
A més a més, hi haurà les curses infantils, amb diferents
distàncies segons l’edat del o la participant.
Al llarg d’aquests dies, membres de l’organització de
l’esdeveniment dels tres pobles impulsors s’han estat
reunint per acabar de definir l’engraellat i el nou format
de la Volta al Pantà 2022, tenint en compte la situació
en la qual ens trobem i l’experiència de tot el que hem
passat en clau pandèmia per mirar de plantejar una
prova esportiva que estigui a l’altura de les anteriors
edicions però incorporant tot allò que sigui necessari
perquè aquesta esdevingui un format segur i garanteixi
al màxim la salut dels atletes participants.
En les pròximes edicions de la present revista i també a través de les xarxes socials de l’Ajuntament i de la
mateixa Volta, s’anirà definint el contingut, les novetats i els aspectes més importants de la prova,
mentrestant sols queda
posar-se a entrenar i
reservar la data a l’agenda
personal per participar en
una de les curses de
referència a Ponent que
permet córrer envoltat
d’un gran ambient i, d’un
entorn de privilegi suprem.
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EXCEL·LENT PAPER DEL CLUB DE TIR OLÍMPIC DE TORRES DE SEGRE A GRANADA
El Club de Tir Olímpic de Torres de Segre ha
obtingut de nou uns excel·lents resultats tant
a nivell individual com col·lectiu, en aquesta
ocasió en el Campionat d’Espanya de F-Class
300 metres disputat el passat cap de setmana
del 13 i 14 de novembre a Granada.
Dins la ‘categoria FTT’, l’Antonio Hernández
s’ha proclamat campió estatal amb 300,47
punts. El tercer lloc de la mateixa classificació
l’ha ocupat el també soci del Club local, Raül
Charles amb 300,41 punts que ha obtingut
també el primer lloc dins la ‘categoria Open’
amb 300,50 punts, tot establint a més a més
record nacional.
El bon paper dels tiradors del club torressenc,
inclosos Llorens Guixé i Francisco Rus, també
ha contribuït a què l’equip de la Federació
Catalana guanyi la competició en la
modalitat FTR.
Sense cap mena de dubte, uns resultats
Entrega dels diplomes i les medalles als primers classificats,
dignes d’una gran felicitació i que s’afegeixen
tant a nivell individual com d’equip amb presència de tiradors del Club torressenc
als que van acumulant al llarg de l’any tot
esperant que la bona dinàmica esportiva continuï en les properes proves.

FINALITZA UNA NOVA TEMPORADA DE PESCA

En Jaume Arqué mostrant una de les captures en el darrer concurs social

Amb la disputa del darrer concurs, el Club Esportiu de
Pesca de Torres de Segre ha donat per finalitzada la
temporada de pesca d’enguany que, almenys ha
permès gaudir de nou d’aquest esport, sense les
restriccions més severes que també l’afectaren durant
el moment més complicat de la pandèmia.
El conjunt de les maratons de pesca efectuades han
deixat com a guanyador al pescador Lluís Vilafranca
amb un total de 9.200 quilograms.
Pel que fa als concursos socials, el guanyador ha estat
en Jaume Arqué amb un total de 2.000 quilograms
després d’obtenir dues captures en el darrer concurs
realitzat a principis de novembre.

Es recorda que, des del Club Esportiu de Pesca, juntament amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament,
s’ha organitzat de nou la jornada de pesca infantil, dins els actes de la Festa Major, que se celebrarà el
pròxim dimarts 7 de desembre a la basseta del riu ubicada al camí verd. Una activitat encaminada a
promocionar la pesca entre els torressencs i torressenques més joves. Us hi esperen!

Revista
EL PREGONER DE TORRES

14

ACTUALITAT

ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2021

L’IMPACTE DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE
El coronavirus no ha marxat, segueix present també a Torres de Segre. La seva incidència entre els veïns i
les veïnes ha baixat notablement aquest novembre, però encara està aquí. És cert que l’evolució de contagis
és satisfactòria i baixen el nombre de casos, en gran part per l’alt percentatge de població vacunada, però
ara sembla que cal estar alerta de la nova variant detectada a l’Àfrica. Ja s’ha estès per diferents països i
regions del món, i el nostre poble també està exposat a què pugui arribar-hi, tal com pot passar en qualsevol
indret de Catalunya. Viure en una societat globalitzada té aquesta particularitat: tot ens transmet de manera
molt ràpida. Sigui beneficiós o perjudicial. Així que no queda altra que continuar amb els hàbits més que
coneguts de respectar les recomanacions bàsiques d’higiene i evitar situacions de risc de contagi. Això sumat
a què la vacuna ha d’arribar al màxim de gent possible, són les millors solucions per acabar guanyant la
partida a la Covid-19.
Torres de Segre ha finalitzat el
novembre amb 319 casos positius
- casos positius confirmats acumulats (des d'abril de 2020 a novembre de 2021)
confirmats -i acumulats des de l’inici
350
del recompte el març del 2020-, per
319
tant són 6 les persones contagiades
296 313
300
282
durant aquestes últimes setmanes,
244
250
231
228
ja que iniciava el setembre amb 313
218
205
196
189
casos. La xifra de contagis ha tornat
200
177
165
a baixar respecte a la de l’octubre
133
150
125
(17) i no s’han notificat grans brots
110
90
100
al nostre municipi. Els valor dels
anteriors mesos de l’any van ser 14
50
20
9 10
al setembre, 38 a l’agost, 13 al juliol,
0
3 al juny, 10 al maig, 13 a l’abril, 9 al
abril '20
maig '20
juny '20
juliol '20
agost '20
març, 7 al febrer i 12 al gener. Una
setembre '20
octubre '20
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gener '21
vegada més no hem d’esmentar
febrer '21
març '21
abril'21
maig'21
juny'21
juliol'21
agost'21
setembre'21
octubre'21
novembre'21
víctimes mortals per coronavirus.
Segons el registre del Departament de Salut, la taxa local estandarditzada (positius per cada 10.000 habitants)
de Torres de Segre ha pujat 29 punts fins arribar als 1.483, un valor molt inferior que els 83 punts de l’octubre.
La xifra del nostre municipi segueix estant lleugerament per sobre que la de la comarca del Segrià (1.431),
que ha tancat el mes amb 30.413 contagis. No obstant, una vegada més Torres de Segre mostra un
percentatge inferior de casos si ho comparem amb municipis veïns com Aitona amb 1.930 punts (473 casos),
Soses amb 1.860 punts (353 casos), Alcarràs amb 1.826 punts (1.795 casos) i Sudanell amb 1.622 punts (130
casos). Sarroca de Lleida puja fins als 1.250 punts (37 casos) i Sunyer es manté amb 1.442 punts (45 casos),
però se situen amb valors més baixos.
EVOLUCIÓ COVID-19 A TORRES DE SEGRE

L’activitat pública del poble ha seguit endavant un altre mes, tenint en compte, com sempre, les mesures
sanitàries vigents. Al novembre els veïns i les veïnes han pogut participar en actes com el concert d’orgue a
l’església, l’assemblea d’Estat de Comptes de l’Ajuntament, la concentració del Dia Internacional per
l’Eliminació de la Violència contra les Dones i la 10a Trobada de Motocultors, Tractors i Cotxes antics al
costat de l’antic Molí. Unes propostes que són l’avantsala d’una Festa Major que cal gaudir amb precaució.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

15

ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2021

Dades actualitzades a 30 de novembre de 2021 sobre els efectes de la Covid-19
Fonts: Departament de Salut
i Ministerio de Sanidad

Contagis

Morts

Immunitzats

LLEIDA

61.939

876

72,8%

CATALUNYA

1.040.572

24.121

75,0%

ESPANYA

5.161.184

88.052

89,3%

MÓN

262.440.000 5.212.000

43,4%

CONCURS DE DIBUIX PER A LA PORTADA DEL LLIBRET DE LA FESTA MAJOR DE SANTA BÀRBARA
Davant la imminent arribada de la nostra estimada Festa Major de Santa Bàrbara, s’ha dut a terme una nova
edició del concurs de dibuix per a poder triar les tres il·lustracions que confeccionaran el llibret de la Festa
Major. Un cop més, el concurs estava obert a tots els nens i les nenes residents de Torres de Segre d’edats
compreses entre els 3 i els 12 anys amb l’únic requisit que la temàtica del mateix fos sobre la Festa Major.
Un cop acabat el termini per a presentar les obres, un jurat ha estat l’encarregat de decidir els guanyadors i
les guanyadores de les tres categories d’entre totes les propostes presentades, totes elles molt creatives.
El resultat final, després d’una deliberació sempre difícil, s’ha donat a conèixer el dimarts 2 de novembre a
través de les xarxes socials de l’Ajuntament.
Cal recordar que tots els dibuixos que han participat en el concurs, restaran exposats i es podran visitar a
la nova Sala d’Exposicions ubicada al pis de dalt de l’edifici del Molí, del diumenge 5 al dimecres 8 de
desembre d’11:00 a 13:00 hores.
Aprofitem l’avinentesa per a felicitar als escollits i a les escollides però, sobretot, a tots els i les artistes
locals que han participat en aquesta nova edició del concurs.

1r Premi (portada)

2n Premi (contraportada)

3r Premi (pàgines centrals)

Lourdes Castany Fernández

Clàudia Companys Puigvecino

Clara Masip Palau

(10 anys)

(8 anys)

(4 anys)

Categoria “C” de 10 a 12 anys

Categoria “B” de 7 a 9 anys

Categoria “A” de 3 a 6 anys
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NOVA FORMACIÓ CONTINUA PEL PERSONAL DEL SECTOR AGRARI
Continuant amb la formació en Riscos Laborals i
Salut en l’àmbit agrari que l’empresa ‘Previntegral’
realitza a grups de treballadors i treballadores d’una
vintena d’empreses agrícoles del municipi, el passat
5 de novembre, s’ha fet la corresponent formació
encaminada al treball al camp, centrant-se en les
tasques habituals que es fan en les dates en què ens
trobem. En aquest sentit, s’ha explicat un seguit de
Treballadors i treballadores rebent la formació
mesures i precaucions a considerar a l’hora de
treballar al camp aquests dies, bàsicament, tasques d’esporgar de l’arbrat fruiter. D’entre aquestes
recomanacions destacar el fet de tenir cura quan es camina pel camp de no posar el peu en possibles forats
que queden dissimulats per la capa de fulles caigudes sobre el sòl, emprar calçat impermeable per evitar que
entri la humitat als peus i els possibles problemes de salut que en podria derivar com ara el reuma, utilitzar
les ulleres de protecció i un guant de seguretat a la mà que queda lliure quan s’utilitzen les tisores d’esporga
per evitar accidents i amputacions de dits, respectar les distàncies entre els treballadors per garantir una
certa seguretat de treball o evitar el consum d’alcohol durant la jornada laboral.
Aquest, és un curs de formació contínua que es complementa amb l’altre que s’efectua, pels volts de la
primavera, amb l’aclarida i la collita com a eixos principals.

PRIMERA JORNADA DEL CONSELL D’ENTITATS

Joan Carles Miró i Olga Almacellas han explicat la iniciativa als presents

La Sala d’Actes ha estat el lloc escollit per la trobada amb les entitats

La Comissió de Participació de l’Ajuntament de Torres de
Segre ha organitzat la primera reunió del Consell
d’Entitats on s’ha informat de la nova iniciativa del
Consistori per a organitzar uns pressupostos participatius
per l’any vinent.
Els representants d’una quinzena d’entitats han assistit,
el passat dia 18 de novembre, a la reunió convocada a la
Sala d’Actes de la Plaça Catalunya on se’ls ha convidat a
fer una sèrie de propostes com a representants del veïnat
de cara al nou pressupost.
Aquestes propostes han de ser viables, no fer-se en
benefici de cap entitat en concret sinó de l’interès general
i han d’estar valorades en uns 25.000 euros. El Consell
d’Entitats es reunirà quinzenalment per a fer propostes i,
més endavant, s’habilitarà un correu electrònic perquè
que el poble també pugui participar.
Un cop rebudes totes les propostes i estudiades es farà un
filtratge tant de viabilitat tècnica com d’econòmica i les
finalistes passaran a votació popular durant el primer
trimestre de 2022.
Amb aquesta iniciativa es pretén donar veu al veïnat i a
l’associacionisme del nostre poble mitjançant un nou
canal de participació.
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DIA DEL SOCI I DE LA SÒCIA DE LA JAEC
El dissabte dia 20 de novembre ha
tingut lloc el tradicional dia del soci de
la JAEC. Després d’un 2020 sense
poder fer-lo, els i les joves del nostre
poble amb la col·laboració de
l’Ajuntament i de Jove Segrià han pogut tornar a
organitzar aquesta jornada que es venia fent
habitualment de manera anual.
La vetllada ha començat a la tarda on s’ha organitzat una
activitat similar al ‘paintball’ anomenada làser tag, a
Moment del sopar al pavelló poliesportiu
càrrec d’Asilvestrats.
Hores més tard, ha tingut lloc el sopar on, una setantena de persones, han gaudit de l’àpat que consistia en
un pica-pica, segon plat a escollir carn o peix i postres.
Per finalitzar la jornada els Dj. Cactus i Panxo han amenitzat la nit fins ben entrada la matinada.

NOVES ACCIONS D’INCIVISME QUE MALMETEN LA IMATGE DEL NOSTRE POBLE
El diumenge 21 de novembre, diferents espais del nostre estimat municipi s’han despertat bruts, amb
deixalles a terra, orins a les parets i trencadisses diverses. L’incivisme ha tornat a aparèixer, aquest cop com
a resultes del que alguns o algunes en diuen diversió, la nit anterior.
Fa uns mesos que venim denunciant i comunicant tot allò que ‘fereix’ el nostre municipi i entorn i, sembla
ser, que aquestes inoportunes accions no vulguin posar el punt final.
Aquesta vegada, les parts afectades han estat l’interior dels porxos de l’Ajuntament, amb orins a les
cantonades i el pany de la porta trencat. També l’emblemàtica font de davant l’edifici de la vila, s’ha vist
afectada amb vidres trencats, ampolles i deixalles diverses dipositades sobre la seva base. A més a més, la
zona de descans del Molí i la plaça El Bou també s’han despertat brutes i tristament descuidades.
Per tot, volem manifestar el nostre rebuig a totes aquestes accions perquè creiem que per divertir-se no
cal fer mal a ningú ni fer malbé res, i més allò que estimem i ens pertany a tots i totes. L’endemà mateix,
s’ha netejat i reparat deixant els diferents espais amb la imatge que realment es mereixen.
Les noves càmeres de vigilància instal·lades, que han entrat recentment en funcionament, permetran
determinar en casos similars què ha passat i l’autoria del vandalisme.

Aquest és el lamentable estat en que s’ha trobat la font de davant l’Ajuntament i el seu entorn
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ACCIONS DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL MES DE NOVEMBRE
Mes rere mes, us informem de la tasca que desenvolupa un grup de persones
de manera altruista i que es mouen incansablement amb el propòsit d’ajudar
als animals que es troben en situació de pèrdua o d’abandonament per
donar-los una vida millor. Aquests dies i els propers, amb l’arribada del fred,
aquesta labor es fa més necessària que mai.
Durant aquest mes de novembre, l’activitat del Grup de Rescat ha estat
novament intensa, actuant en una sèrie de casos que detallem a continuació:
✓ Un veí ha alertat al Grup de Rescat que s’havia trobat un gat al camí
d’Utxesa. Aquest, ha estat en dependències municipals durant una
setmana fins que, finalment, ha estat adoptat per una veïna del poble que
ja té gats en propietat, per oferir-li una nova llar.
✓ El grup de rescat també ha estat informat per un altre veí de la troballa de
tres cadells d’aproximadament un mes de vida, concretament dos
femelles i un mascle. Aquests gossets, que es trobaven al camí del carrer
Canal que puja fins “Les Casetes”, han estat custodiats en dependències
municipals fins que, al cap d’una setmana, un d’ells ha estat adoptat.
La resta, al no haver-hi ningú disposat a acollir-los, han estat portats per
membres del Grup a la protectora d’animals Lydia Argilés on els
custodiaran i els hi donaran les corresponents vacunes, a l’espera que algú
els adopti. En aquest cas, l’Ajuntament de Torres de Segre ha lliurat dos
sacs de pinso per col·laborar amb la protectora.
Des del Pregoner, volem aprofitar per fer una crida a la responsabilitat cap
als animals i més aquests dies, en unes dates on es regalen moltes
mascotes i hi ha molts abandonaments. Els animals no són joguines.

XERRADA INFORMATIVA AL MÓN AGRARI SOBRE LA NOVA NORMATIVA EN FITOSANITARIS
El 10 de novembre ha entrat en vigor el Reial decret
285/2021, de 20 d’abril, pel qual s’estableixen les
condicions d’emmagatzematge, comercialització,
importació o exportació, control oficial i autorització
d’assajos
amb
productes
fitosanitaris,
així
com el Registre electrònic de Transaccions i Operacions
amb productes fitosanitaris (RETO).
Així mateix, els operadors inscrits en els sectors
subministrador i de tractament fitosanitaris del ROPO,
han de remetre als òrgans competents de les comunitats
autònomes la informació a través de les aplicacions
L’alcalde de Torres juntament amb els tècnics encarregats de la ponència
informàtiques disposades a tal efecte.
Des de la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament i l’empresa local Fitosanitaris Aro, s’ha organitzat el 24 de
novembre a la Sala d’Actes una xerrada informativa, adreçada al sector agrari, en la que han assistit una
cinquantena de pagesos de Torres de Segre i de pobles dels voltants. A la ponència, tres tècnics d’Adv Ponent
han estat els encarregats d’explicar el nou marc normatiu i resoldre els principals dubtes que s’han formulat.
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MANIFEST EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ

DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES -25 DE NOVEMBRE DE 2021El dijous 25 de novembre de 2021, hem commemorat, un any més, el Dia Internacional de l’Eliminació de la
Violència contra les Dones, tot i que volem que les accions i els actes al voltant d’aquesta data s’estenguin a
cada dia de l’any ja que la lluita per una vida lliure de violències ha de ser diària.
En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha, però, estructures que es resisteixen a canviar, com ara
les causes que provoquen tots els tipus, formes i àmbits de les violències masclistes. D’aquestes formes de
violència, n’hi ha que evolucionen, altres que sorgeixen i són reconegudes, tal com ha succeït a partir de la
Llei 17/2020, del 22 de desembre, que modifica i amplia la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones
a erradicar la violència masclista. La modificació d’aquesta Llei reconeix noves formes de violència:
 La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius. És la violència que s’exerceix amb
l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions
autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut
sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i
preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a terme.
 La violència de segon ordre. És la violència física o psicològica, les represàlies, les humiliacions i la
persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els
actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i recuperació de dones en situació de violència.
 La violència vicària. És qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i els fills amb la finalitat de
provocar dany psicològic a la mare, de manera que a més de la violència directa que reben les filles i els
fills en el context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare.
 La violència digital. Són tots els actes de violència masclista i misogínia en línia ocorreguts, instigats,
amplificats o agreujats, en part o totalment, amb l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació,
plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i
altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones.
 La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones. En aquest cas, la violència
masclista es produeix en espai de la vida pública i política, els partits polítics, els mitjans de comunicació
o les xarxes socials.
 La violència en l’àmbit institucional. Constituïda per les accions i omissions de les autoritats, el personal
públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar,
obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que reconeix aquesta
mateixa Llei per assegurar una vida lliure de violència masclista.
Per tant, disposem d’un instrument legal més per treballar contra aquest tipus de violència.
Finalment, volem destacar l’impacte i la indignació que ens produeixen
les violències sexuals, les quals ens sacsegen intensament. Cada 25 de
novembre, volem reiterar tot el nostre suport i la nostra empatia a les
supervivents i el seu entorn. No podem consentir que les dones visquin
amb por, la llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions sexuals
que ja haurien d’estar desterrades d’una societat democràtica i lliure.
No hem d’oblidar que, en el que portem d’any, han estat 37 dones les
que han perdut la vida per aquest fenomen. I des que es va començar
a comptabilitzar les víctimes, l’any 2003, un total de 1.118 dones
assassinades.
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El 25 DE NOVEMBRE A TORRES DE SEGRE
L’Ajuntament de Torres de
Segre, dins la Regidoria
d’Igualtat, ha organitzat al
llarg de la setmana del 22 al
25 de novembre, una sèrie
d’accions per mirar de
sensibilitzar a la població del
municipi i contribuir en
l’erradicació de la violència
masclista per no seguir
cometent una de les
violacions dels drets humans més esteses, persistents i
devastadores del món. Així, doncs, dies abans del 25N,
s’ha col·locat una pancarta al balcó de l’Ajuntament i
s’ha il·luminat la seva façana de nit juntament amb la
de l’Església amb el color lila representatiu. Per poder
aconseguir aquest efecte, s’han instal·lat una sèrie de
focus al·lògens de gran potència en diferents punts, als
que se’ls ha posat un filtre de color.
També s’han pintat els bancs del carrer Pau Casals amb
el mateix color. A més a més, tal com hem exposat
anteriorment, els comerços locals han participat en la
iniciativa tot enganxant un gran llaç i el cartell
commemoratiu a la façana dels seus establiments.

La façana de l’Ajuntament i l’Església s’han il·luminat de color lila

Els bancs del carrer Pau Casals restaurats i pintats del color del 25-N

El mateix 25 de novembre, el Dia Internacional per
l’Eliminació de la Violència contra les Dones, a les 20:00
hores del vespre i davant l’Ajuntament, l’alcalde de la
vila Joan Carles Miró i la regidora d’Igualtat Mihaela
Balcanu, han llegit el Manifest redactat per aquest dia
davant diferents veïns i veïnes que han volgut participar
en l’acte d’homenatge que ha finalitzat amb l’encesa
d’unes espelmes i la col·locació d’unes cadires amb els
noms de totes les víctimes de violència masclista des de
principi d’any.
Ens agradaria cloure aquest article tot fent referència
al com diu Bell Hooks -nom de ploma de Gloria Jean
Watkins, intel·lectual, feminista i militant
estatunidenca-:
“considerar l’amor com una acció,
més que un sentiment,
per acceptar la responsabilitat d’estimar”,
estimar des de la llibertat, la igualtat i el respecte.
Homenatge a les víctimes de la violència masclista, el Dia commemoratiu
davant l’Ajuntament amb la lectura del Manifest i encesa d’espelmes
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X TROBADA DE MOTOCULTORS, TRACTORS I COTXES ANTICS

La trobada d’enguany ha reunit també diferents models de cotxes antics,
d’èpoques diverses que han completat la concentració a l’entorn del Molí

El recorregut de les màquines antigues per alguns carrers de Torres de Segre
ha estat la cloenda d’una exitosa trobada de motocultors i tractors antics

Després de l’edició anterior, organitzada l’1 de
desembre de l’any 2019 i la impossibilitat de poder-la
fer l’any passat a causa de l’impacte de la Covid-19, el
diumenge 28 de novembre s’ha pogut celebrar de nou
la tradicional Trobada de maquinària antiga entorn
de l’edifici de l’antic Molí, ara Museu de l’Evolució.
Aquest cop, la novetat ha estat també la incorporació
a la convocatòria de cotxes antics que s’han afegit a
motocultors, tractors, motos i vehicles diversos.
L’activitat organitzada pels amics del motocultor de
Torres de Segre i l’Ajuntament, fa temps que ha
esdevingut el preludi de la Festa Major en honor a
Santa Bàrbara que s’inicia el dissabte 4 de desembre.
Sembla que la proposta segueix despertant força
interès i la convocatòria es pot dir que ha estat un èxit
ja que ha aconseguit reunir més d’una trentena de
vehicles agraris antics de tot tipus i una vintena de
vehicles de diferents marques i èpoques.
Tot i la dificultat evident de poder desplaçar part
d’aquesta maquinària més vella fins al punt
d’encontre, la majoria dels tractors, motocultors i
cotxes que han arribat a la bassa del Molí ho han fet
pel seu propi compte, circulant i fent gala de la força i
la vitalitat eterna dels seus motors i engranatges, una
mica caducs, però amb l’energia suficient com per no
deixar de funcionar.
Seguint la tradició, la jornada s’ha iniciat ben d’hora
amb un bon esmorzar de brasa, a mesura que anaven
arribant les diferents màquines, sota l’expectació d’un
nombrós públic.
Pels volts del migdia, una comitiva de tractors i
motocultors participants, alguns d’ells amb remolcs i
amb gent a sobre, han fet el típic tomb pels carrers del
poble, un recorregut carregat de simbolisme per tot el
que han representat aquests vehicles per la nostra
història.
En resum, una magnífica desfilada de models i
marques emblemàtiques d’eines motoritzades
dedicades al treball de camp i de passeig, que
segueixen mostrant vitalitat i força, i continuen
donant satisfacció als seus propietaris i al públic en
general que hi ha assistit, que ja espera amb moltes
ganes l’edició del 2022 que es preveu amb novetats.
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NOVEMBRE TEMÀTIC I ACTIU A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ
El mes de novembre ha entrat per la porta gran, a la Residència Sant Guardià.
Tant residents com treballadors han pogut gaudir de la tradicional i típica festa de la Castanyada, una
jornada en la qual no ha faltat de res: panellets, castanyes, moniatos, etc. Per tal de donar la benvinguda com
Déu mana a aquesta festivitat, els i les residents han col·laborat en la realització del mural i dels detalls que
han ajudat a fer més boniques i acollidores les diferents estances de l’edifici on s’ha dut a terme la celebració.
La tardor ha portat el fred al centre residencial, però els seus residents sempre saben treure les coses
boniques de cadascuna de les estacions de l’any, un fet que es denota en cadascun dels tallers que porten a
terme. Aquest cop, els més artistes i creatius han aprofitat per donar color a les seves pròpies fulles, a través
de diferents materials com cartolines, pintures, purpurina, colors, etc.

La celebració de la Castanyada i els tallers de decoració i manualitats amb la temàtica de la tardor han estat els protagonistes del mes de novembre

Finalment, una de les bones notícies que ens han arribat de la Residència Sant Guardià aquest passat mes,
és el retorn d’algunes activitats que, a causa de la situació de la Covid-19, s’havien cancel·lat. Una d’elles és
el famós vermut, amb tots els seus plats corresponents i acompanyat de música, que han portat a moltes
residents i treballadores a moure l’esquelet i gaudir d’aquesta companyonia tan necessària per esdevenir
feliços i sentir-se bé.

Els retorn de les activitats més lúdiques i divertides han estat molt benvingudes i un excel·lent notícia dins la Residència
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EL PAS DEL TEMPORAL ‘DANA’ TREU PROTAGONISME A LES PRIMERES GELADES I BOIRES
Novembre ha estat un període meteorològic propi de tardor,
variat i ric pel que fa a fenòmens atmosfèrics registrats.
L’aparició de les primeres gelades visibles -adjuntes
fotografies de Quim Estadella- i les boires, han agafat
protagonisme durant la primera quinzena però, l’arribada
inesperada d’un front actiu de precipitació sota el nom de
‘Dana’ a les darreries de mes, ha assumit l’atenció final per
l’afectació arreu del territori català i el bon registre de pluja
que ha deixat a casa nostra amb un valor que triplica, en tan
sols dos dies de borrasca, les dades obtingudes en els darrers
mesos (66,6 mm de precipitació acumulada).
Segueix disminuint el mercuri tant de dia com de nit. La
temperatura mitjana màxima del mes de novembre ha estat
de 14,13° -gairebé nou graus menys de diferència respecte a
la d’octubre- i la temperatura mitjana mínima de 4,2° -una
diferència destacable també de 5,7 graus menys que en
l’anterior període-.
Destacar els 49,1 mm de pluja recollida només el 23 de
novembre, a causa de l’impacte del fort temporal que ha
durat un parell de dies i que ha posat en alerta Catalunya,
deixant inundacions, rècords de precipitacions, neu a cotes
altes, arbres caiguts i problemes diversos en habitatges i
teulats. Els dies posteriors, la nuvolositat ha donat peu a unes
jornades de fort vent i baixada de temperatures que s’han
allargat fins gairebé els últims dies de mes.
Sembla que l’hivern ja vol començar a treure el nas per la
porta, caldrà estar ben preparats.

L’entorn de la presa ben gebrat a primera hora del matí

Impacte d’una glaçada sobre el sòl ple de fulles caigudes

Imatge on es veu la gran quantitat d’aigua caiguda en un dia

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «NOVEMBRE 2021»
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGREDIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

T. Màx.

T. Mín. Precipitació

01/11/21
02/11/21

20,1 °C
17,8 °C
15,0 °C
14,3 °C
15,5 °C
15,9 °C
18,1°C
20,4 °C
15,1 °C
11,0 °C
14,4°C

10,8°C
9,0°C
7,1°C
4,9°C
4,0°C
1,2°C
3,1°C
4,0°C
2,2°C
5,2°C
5,2°C

1.9 mm
0 mm

12/11/21
13/11/21

23/11/21
24/11/21

14/11/21
15/11/21
16/11/21

0.1 mm
0 mm
0.1 mm

25/11/21
26/11/21
27/11/21

0 mm
0 mm
0 mm
0.2 mm

17/11/21
18/11/21
19/11/21
20/11/21

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

28/11/21
29/11/21
30/11/21

9,5 °C
8,6 °C
11,3 °C
12,4 °C
10,9 °C
8,6 °C
13,4 °C
11,6 °C

7,3°C 49.1 mm
3,9°C 13.1 mm
4,1°C 0.4 mm
2,8°C 0.2 mm
0 mm
3,9°C
0 mm
2,7°C
0 mm
4,4°C
0 mm
4,5°C

0.9 mm
0.2 mm

21/11/21
22/11/21

5,0°C
3,2°C
4,3°C
5,0°C
5,7°C
1,9°C
0,7°C
0,6°C
1,8°C
2,8°C
4,9°C

0.1 mm
0.1 mm

0.1 mm
0 mm
0 mm

13,8 °C
15,3 °C
18,8 °C
17,8 °C
13,3 °C
15,8 °C
13,7 °C
14,6 °C
10,7 °C
14,0 °C
12,2 °C

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

0 mm
0.1 mm

Temperatura màxima mitjana (mes): 14,13 °C
Temperatura mínima mitjana (mes): 4,2 °C
Total precipitació acumulada (mes): 66.6 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

es festes majors dels pobles i ciutats de Catalunya solen ser un compendi de cultura tradicional, diversió
i solidaritat, tot sempre acompanyant l’ambient festiu i alegre. La Festa Major de Torres de Segre n’és
un clar exemple de celebració popular, de festivitat engalanada però, sobretot, de devoció i sentiment
dels nostres vilatans lligat a un passat històric que ha vist com aquesta Festa ha anat evolucionant sense
perdre l’essència. A Torres, anys enrere, coincidiren dues grans celebracions, la Festa Major d’estiu que es
feia el 15 d’agost i la Festa Major d’hivern en honor a Santa Bàrbara. Sense descuidar-se de la del 9 i 10 de
maig, per la festa del Sagrat Cor. El significat d’aquestes festes locals sempre ha estat l’agraïment del poble
per les collites obtingudes, a la d’agost per la collita del gra i a la del desembre per la collita de les olives que,
al 1900 era el conreu principal al poble fins que unes gelades durant tres dies seguits després d’una forta
pedregada, les va malmetre i foren substituïdes, per cultius de remolatxa sucrera.
Aquest binomi festiu va conviure a la nostra vila durant molts anys fins que l’increment i el desenvolupament
dels cultius de fruita dolça a Torres de Segre va suposar l’augment de feina i de dedicació del veïnat durant
els mesos d’estiu, un fet que no era compatible amb poder gaudir dels dies de la festa d’agost i va portar a
prendre la decisió d’anul·lar la Festa Major d’estiu, deixant com a principal la de Santa Bàrbara. Sembla que
aquesta determinació no va ser ben acceptada entre els veïns i les veïnes i, més endavant es va mirar de
recuperar-la, però sense massa èxit. A partir d’aleshores i fins avui dia, la festa més important que celebra la
vila és la Festa Major de Santa Bàrbara, el 4 de desembre. Una festivitat que ha originat el tema principal de
debat en aquest apartat de la ‘Veu del veïnat’, degut a la proximitat de la d’enguany. Saber com la viuen, què
representa i què en recorden els més grans de com es vivia abans, ha estat un interessant recull que deixa
clara la importància i el sentiment que desperta entre els torressencs i les torressenques.
Joan Companys i Cabau

MARTÍ CASES ROMERO

(9 anys)

Alumna 4t curs primària
Escola Carrassumada

Com recordes les teves primeres Festes Majors del poble? Què és
el que t’agradava més? “Les recordo amb molta alegria i il·lusió,
perquè esperava amb ganes les firetes ja que ho veia des del carrer de
l’escola per poder anar-hi. Per la Festa Major, als matins feien parc
d’inflables on hi anava. A les tardes anàvem amb els pares i el meu
germà Biel a veure els espectacles de després del concert, com per
exemple un ‘Faquir’ o mag. Després ens quedàvem al ball i allí ens
trobàvem amb els meus amics on jugàvem per la pista de ball i miràvem
als musics. Per acabar el dia, anava a pujar a les firetes tot content”.
Avui dia què acostumes a fer per la Festa Major? Què és el que
esperes amb més ganes de l’edició d’aquest any?
“Anar al ball, a veure els espectacles i a les firetes perquè m’agrada
molt, i més si hem trobo algun amic. Espero i desitjo que puguem tenir
la sort de poder fer una Festa Major una mica normal, encara que
estiguem amb aquesta pandèmia que no vol marxar. Almenys, aquest any, podrem fer alguna cosa més”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
ABRIL MIRÓ PÉREZ

(9 anys)

Alumna 4t curs primària
Escola Carrassumada

Com recordes les teves primeres Festes Majors del poble? Què és
el que t’agradava més? “Tinc 9 anys i totes les festes majors les he
viscut igual. La llàstima ha estat que degut a l’aparició de la pandèmia
de la Covid-19, el darrer any no la vam poder gaudir.
El que més m’agrada és el castell de focs. Cada any el veig des de casa
i sempre venen amics per poder-lo veure junts. Potser això és del que
tinc més record i que no ha canviat mai. Altres activitats com la pesca
a la bassa del costat del camp de futbol i les sessions de cinema i teatre
infantil també m’agraden molt”.
Avui dia què acostumes a fer per la Festa Major? Què és el que
esperes amb més ganes de l’edició d’aquest any?
“Per mi la ja comença uns dies abans amb la participació del concurs
de dibuixos per al llibret de la Festa Major. M’agrada molt dibuixar i
fer manualitats. També vaig al ball i allí em trobo amb les meves amigues i juguem. A més a més, ens trobem
amb la família per celebrar l’aniversari del meu germà. Aquest any espero que es puguin fer moltes activitats
i que hi puguem anar a totes encara que sigui amb mascareta”.

JÚLIA PRUNERA PONS

(18 anys)

Estudiant del Doble Grau
en Dret i ADE

Com recordes les teves primeres Festes Majors del poble? Què és
el que t’agradava més?
“Tinc un molt bon record de petita d’aquestes dates. El que més
recordo són els matins de cinema a la Sala d’Actes i la traca, gaudia
molt amb els amics. Hi havia un ambient diferent al poble el qual
esperàvem amb ganes durant tot l’any.
També em feia molta il·lusió l’estona de pujar a les firetes entre el cafèconcert i els balls de nit. Però, sens dubte, el que més m’agradava eren
els focs artificials, tot i que simbolitzaven la fi de les festes”.
Avui dia què acostumes a fer per la Festa Major? Què és el que
esperes amb més ganes de l’edició d’aquest any?
“Avui en dia, en la situació que estem vivint no es pot gaudir de la
mateixa manera, però seguiré anant a les activitats que es realitzin i
espero que, a poc a poc, pugui tornar a haver-hi una Festa Major com les d’abans de la pandèmia. Així mateix,
aquest any serà especial i l’espero amb més il·lusió, ja que tinc un rol diferent com a Dama d’Honor.
Realment, el que més espero amb ganes d’aquesta Festa Major són les activitats dedicades al jovent i les
festes de nit, ja que es troben a faltar i sempre acaben sent un molt bon record”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
ALBERT FLORENSA PEDRÒS (23 anys)

Vacunador d’animals

Com recordes les teves primeres Festes Majors del poble? Què és
el que t’agradava més?
“Les recordo divertides, de petit amb moltes ganes sempre de què
arribessin les firetes per anar-hi junt amb els amics on ens hi passàvem
hores gaudint d’elles. També m’agradava molt veure les pel·lícules a les
sessions de cinema infantil i anar als inflables. Així doncs, aquests bons
moments eren els que més m’agradaven de la Festa Major”.
Avui dia què acostumes a fer per la Festa Major? Què és el que
esperes amb més ganes de l’edició d’aquest any?
“En els darrers anys, en treballar darrere la barra del bar del pavelló
poliesportiu, em passo tots els dies de festa servint a la gent i, al mateix
temps, veient i gaudint de totes les activitats de tarda que s’hi duen a
terme així com els diferents grups de versions i concerts que es fan a
les nits. La nit que lliuro de treballar, doncs l’aprofito anant a sopar fora i gaudint de la festa d’aquell dia amb
els amics de la millor manera possible”.

ESTER PAU CURCÓ

(26 anys)

Mestra
d’Educació Primària

Com recordes les teves primeres Festes Majors del poble? Què és el
que t’agradava més? “Recordo que les esperàvem amb moltes ganes
i amb molta emoció. Aquella setmana a l'escola estàvem tots i totes
força neguitoses. Del que tinc més record és de les tardes al ball que no
paràvem de jugar a futbol amb ampolles de plàstic, a pillar-nos i a
córrer, etc. Acabàvem ben suades totes! També recordo, quan ja ens
vam fer més grandetes, que esperàvem amb moltes ganes poder sortir
alguna nit de festa, aquell dia ens sentíem grans. Una de les coses que
més m'agradava i que encara ara em continua agradant era el dia 4.
M'agradava arreglar-nos per anar a la traca, a buscar la coca, anar a
dinar canelons a casa de la padrina i acabar el dia amb els focs artificials,
que tinc la sort de poder-los veure des de casa”.
Avui dia què acostumes a fer per la Festa Major? Què és el que
esperes amb més ganes de l’edició d’aquest any? “Per la Festa Major acostumo a anar a tots els actes que
em generen interès, als actes culturals com podria ser un monòleg o alguna obra de teatre, els focs artificials,
els concerts, i les nits de festa. Intento anar a molts actes i poder gaudir plenament de la Festa Major.
M'agrada fer poble i passar aquests dies amb la família i els amics i amigues.
Aquesta, crec que és una edició especial, ja que l'any passat no vam poder celebrar la Festa Major i crec que,
en general, l'esperem amb moltes ganes. No espero res en concret, per mi poder celebrar la Festa Major i
poder anar tornant a poc a poc a la normalitat és el més important. Espero poder retrobar-nos tots i totes als
diferents actes i gaudir d'aquests dies de celebració”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
SALVADOR PIÑOL BALLESTÉ

(30 anys)

Ferrer

Com recordes les teves primeres Festes Majors del poble? Què és
el que t’agradava més?
“Doncs recordo les primeres festes majors, de ben petit, acompanyant
la família al poliesportiu, on ens reuníem amb tots els amics i ens
posàvem a jugar i a córrer amunt i avall, aprofitant fins a l’últim minut i
fent enfadar els pares i les mares perquè ningú volia marxar”.
Avui dia què acostumes a fer per la Festa Major? Què és el que
esperes amb més ganes de l’edició d’aquest any?
“Crec que els costums no canvien mai i només esperes la Festa Major
per reunir-te cada dia amb la teva colla d’amics, ara, amb més anys al
damunt, canvies les corredisses de la pista del ball per un bon sopar
acompanyat d’una gran nit.
A causa de la pandèmia de la Covid-19, l’any passat ens vam quedar
sense poder gaudir-la i es nota que la gent enguany en té moltes ganes. Espero que aquest cop, el virus ens
doni una mica de treva i ens deixi gaudir de la millor Festa Major!”.

MELISSA TORREGUITART VELLVÉ

(33 anys)

Advocada

Com recordes les teves primeres Festes Majors del poble? Què és el
que t’agradava més?
“El que més recordo de les meves primeres Festes Majors és el fet de
fer els deures a la taula de la cuina en comptes de l’escriptori, ja que
així feia la sensació que solament estaria una estona i aniria més de
pressa, per poder anar al ball on estaven els meus pares i la meva
germana.
Una setmana abans, ja compràvem alguna cosa de roba per estrenar i
preparàvem menjars més especials per celebrar les festes. Era com la
celebració del principi del Nadal, quan es posava la decoració a casa, es
feia el betlem i es posava l’arbre.
Recordo algun que altre acte en concret, com anar de petita als inflables
amb el meu padrí, voltar amb les amigues per dins el ball o per fora, ja
de més gran. Fins i tot, recordo ja més recentment, anar als diferents espais (amb carpes) que es van fer de
penyes: al carrer 11 de setembre o davant del poliesportiu.
A més a més, vaig tenir l’oportunitat, la qual sempre agrairé, de viure-ho com a Pubilleta, Dama d’honor i
Regidora, cosa que m’ha fet sentir-ho amb més sentiment i com una part intrínseca de mi.
Passats els anys, el més important de les festes, era trobar-me amb tota la gent coneguda que els dies de
cada dia no podia veure i parlar una mica amb tothom; era el que més m'agradava d’aquells dies”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
Avui dia què acostumes a fer per la Festa Major? Què és el que esperes amb més ganes de l’edició
d’aquest any?
“Avui en dia, hem continuo emocionant quan arriba la Festa Major, hem passa igual que per les festes de
Nadal i ambdues les espero amb molta il·lusió, tot i que de vegades no n’hi ha per tant.
M’encanta anar als actes que s’organitzen, en la mesura que puc, ja siguin culturals, religiosos, d’oci, etc.
Soc una gran ‘fan’ del poble i ara encara més, ja que després d’un temps fora, torno a viure a Torres.
D’entre tot, diria que el més significatiu de la celebració per mi son els petards, plens de simbolisme i que
sempre obren una nova Festa Major.
El que més continuo esperant però, com he dit abans, és reunir-me, trobar-me i saludar a tots els coneguts i
gaudir d’uns dies de festa, dedicats al nostre poble”.

NÚRIA PALLARÉS ESTADELLA

(46 anys)

Administrativa

Com recordes les teves primeres Festes Majors del poble? Què és
el que t’agradava més?
“Recordo amb nostàlgia els balls a l'envelat, els ‘palcos’ de fusta, els
focs, la traca, el pa beneit, els balls de vermut, la banda i les majorettes,
les firetes, els concerts... Primer amb els pares i tiets i després ja amb
els amics al poliesportiu.
Recordo perfectament la Festa Major del meu pubillatge, la vam gaudir
moltíssim.
També els concerts de l'últim dia de festa amb l'orquestra ‘Girasol, fins
que surti el sol’ i, en acabar, tothom a esmorzar a ‘Cal Garcia’.
Una altra cosa que tinc ben present d’anteriors festes majors són les
penyes que es van muntar en diferents magatzems del poble i que, tot
i el fred i la boira, allí estàvem fins a les tantes...
Eren altres temps, no es feien tantes coses com ara, però ho gaudíem
molt perquè no teníem res més”.
Avui dia què acostumes a fer per la Festa Major? Què és el que esperes amb més ganes de l’edició
d’aquest any?
“Soc de les que em guardo vacances a la feina amb previsió per gaudir d'aquests dies de festa al poble. He
intentat sempre anar a tots els actes que s'han programat.
Venim d'un any molt complicat a nivell general a causa de la pandèmia; la Festa Major passada va ser molt
trista. Soc ben conscient que l’actual situació no és fàcil, però considero que amb les mesures que toquen
complir, respecte i seny, només desitjo que ens puguem tornar a retrobar plegats i es pugui recuperar l'alegria
viscuda dels altres anys”.
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JAVIER TOST LÓPEZ

(64 anys)

Jubilat

Com era la Festa Major anys enrere? Què ha canviat? Recordes
quan es feia a l’estiu?
“Recordo que abans fèiem carreres de bicis pel poble, trencàvem l’olla,
sobre un remolc es posaven dos joves un davant l’altre amb els ulls
tapats, al mig hi havia un orinal ple de xocolata i es donava coca sucada
d’un a l’altre, era ben divertit!. No faltava mai el partit de casats contra
solters. El ball i el cafè-concert han estat sempre un dels plats forts junt
amb els focs artificials. Les colles de jovent sempre ballàvem totes les
cançons que podíem i, a la mitja part, ens ajuntàvem per fer un beure i
agafar forces per continuar.
Quan es feia la Festa Major d’estiu era molt jovenet però tinc molt bon
record. La pista del Virginia era el punt principal, hi van passar els
millors grups de l’època. Llàstima que es va haver de suspendre”.
Avui dia, què acostumes a fer durant la Festa Major? Què és el que esperes amb més ganes de l’edició
d’aquest any?
“Jo intento assistir a tots els actes que puc. Aquest any,
“Si veus als del teu costat força bé,
espero que ens retrobem amb il·lusió, sense haver de
fins i tot sense coneixe’ls de re,
preocupar-nos tant pel virus i que hi hagi bona participació i
encara que hi hagi boira i el cel estigui tapat,
bon ambient en tots els actes programats.
és com si veiessis un sol que ho deixa tot il·luminat”
Tinc moltes ganes de veure els focs artificials, el concert i el
ball i, sobretot, poder ballar amb la Cel, ‘bueno si no em dona
Bona Festa Major!
carabasses!’”.

SAGRARIO LASIERRA ENCISO

(69 anys)

Jubilada

Com era la Festa Major anys enrere? Què ha canviat? Recordes
quan es feia a l’estiu?
“La Festa Major abans era molt bonica. Cap a començament dels anys
70, quan ens vàrem casar, la feien prop del riu en un ‘entoldat’.
Els pares portaven la canalla perquè sempre hi havia jocs per a que
juguessin. Ens agradava molt mudar-nos i fer goig.
Nosaltres veníem de Fraga a la Festa Major i els nostres fills ja tenien
una colleta que els esperaven. Tots desitjaven amb candeletes poder
retrobar-se per la Festa.
També recordo que anàvem al ‘cafè del Tadea’ a fer algun refresc.
Quan nosaltres vam venir a viure aquí, ja no es feia la Festa de l’estiu,
es celebrava la de Santa Bàrbara”.
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Avui dia, què acostumes a fer durant la Festa Major? Què és el que esperes amb més ganes de l’edició
d’aquest any? “Ara amb la pandèmia aquesta, tot ha canviat molt. La Festa era molt bonica, es feien
moltes coses, tant pels joves com per als grans: el cafè concert, l’església es guarnia molt... i, ara, degut al
que ha passat, ja veurem. Nosaltres acostumàvem a anar a tot arreu. Pel matí ja ens arreglàvem, anàvem
algun dia a escoltar missa, a fer una mica de vermut, al cafè – concert, al ball de la tarda i al de la nit, no
perquè ja som grans i han de sortir els més joves.
A mi m’agradaria que la Festa Major d’aquest any fos com les anteriors que hem viscut, però ja sé que això
no pot ser, perquè tots tenim molta por. Enguany, hem comprat el ‘palco’ perquè hem de col·laborar i s’ha
d’anar als llocs per a que no es vegin quatre persones soles, però s’haurà de tenir molta precaució”.

JOAN MIRÓ PONS

(81 anys)

Jubilat

Com era la Festa Major anys enrere? Què ha canviat? Recordes
quan es feia a l’estiu? “Entre els anys 50 i 60, quan jo era jove i no hi
havia tants mitjans com ara, la gent sortia més i feia més Festa al poble.
Moltes cases tenien familiars que venien d’altres pobles com de
Sabadell, per exemple, i es veien obligats a sortir per tal d’acompanyar
als hostes. Per la Festa Major d’agost, molta gent sortia al ball de nit
que es feia a la pista del Cafè Virgínia. Quan acabaven de descarregar
la fruita, sopaven, es mudaven i sortien. Moltes vegades, en acabar el
ball de nit, ens n’anàvem al ‘cafè del Tadea’ i demanàvem per a fer un
ressopó: mig pa per cadascú, olives, tacs de pop o calamars i amb un
‘porronet’ de barreja. Passaven les hores fins que vèiem els pagesos
més matiners del poble que sortien de les seves cases, quan estava a
punt de ratllar el dia. Aleshores anàvem cap a casa, ens canviàvem de
roba i cap a treballar, no com el jovent d’ara que dormen fins al migdia!.
Va durar uns anys també que la Festa Major de l’estiu es va fer en un envelat que hi muntaven a la plaça del
Castell. La Festa d’estiu, ja es començava amb un bon partit de futbol i el camp ple. Després el ball, es feia
una sessió de cine, a sopar i el ball de nit. Ara fan un partit de futbol i són ben pocs a animar.
Una anècdota és que al ‘cafè del Tadea’ hi van ficar un despertador a dos quarts de dues de la matinada, que
estava a la vitrina de les copes del futbol, i assenyalava l’hora d’anar a retiro. Quan sonava, tothom cridàvem
perquè no volíem marxar!.
A la Festa Major d’estiu de Torres, es van fer unes actuacions molt bones com la del ‘Machín’ o del ‘Ramon
Cardús’, entre altres. Malauradament, la Festa Major de l’agost ja no es fa. Ara, la gent té molta feina i els
joves marxen fora vila a divertir-se. Avui dia, la gent no surt tan i el fer molt tard a les nits, ja s’ha perdut.
Tampoc hi ha la gentada que hi havia fins a darrera hora als diferents actes”.
Avui dia, què acostumes a fer durant la Festa Major? Què és el que esperes amb més ganes de l’edició
d’aquest any? “Jo voldria que fos com els altres anys, que es pogués anar a tot arreu, gaudir dels bons
concerts als que estem acostumats però... hi ha gent que tenen molta por de contagiar-se.
Nosaltres, ja hem comprat el ‘palco’, però he sentit dir que hi haurà gent que enguany no l’agafarà perquè
no sortirà de casa”.
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LES OBRES A L’ANTIGA ESCOLA ES REPRENEN PER ACOLLIR EL NOU CENTRE CÍVIC
Ja no hi hauria d'haver marxa enrere. A partir
d'ara els veïns i les veïnes veurem activitat a
l'antiga Escola Carrassumada, l'espai que ha
d'acollir el nou Centre Cívic de Torres de Segre.
No descobrim res si diem que aquesta
esperada obra fa molta il·lusió a tot el poble.
L'emblemàtic edifici de l'entrada de la vila
s'adaptarà completament per poder acollir un
magnífic equipament municipal que en uns
mesos serà una realitat i ben segur que es
convertirà en un dels punts més simbòlics de
Torres de Segre. Tenim moltes ganes de veureho acabat i, sobretot, de gaudir-lo.

L’edifici de les antigues escoles, una obra de Regiones Devastadas de l’any 1948 que
encara conserva gairebé la seva totalitat. L’entrada pel davant d’aleshores es
recupera en el nou projecte del Centre Cívic conservant la seva estructura principal.

El Centre Cívic acollirà quatre espais diferenciats al seu interior. A la planta baixa, la nova biblioteca (carrer
Vall) i la nova sala d'actes (carrer Sinogues); i a la primera planta, sales de trobada per entitats i associacions
(carrer Vall) i un gimnàs (carrer Sinogues). En total, les dues plantes oferiran uns 930 m² de superfície útil. A
més, per a rematar-ho bé, l'antic pati on els nens i les nenes hi van jugar durant gairebé 50 anys, passarà a
ser una acollidora plaça que s'integrarà amb la plaça Lluís Pelegrí, la de davant del Consultori Mèdic.
Fem una mica de memòria. Les obres de rehabilitació de l'edifici de l'antiga Escola Carrassumada van iniciarse el novembre del 2017, però van haver d'aturar-se gairebé un any després, l'octubre del 2018. En aquell
moment l'obra licitada es trobava executada al 16%. L'empresa adjudicatària va fer fallida i l’obra ha estat
paralitzada durant tres anys. Aquest 2021 però, és l'any en què s'ha pogut reprendre el projecte.
Prèviament, ha sigut necessari resoldre el contracte amb l’anterior empresa i completar l'auditoria del
projecte inicial, ja que la seva aprovació datava del 2011 i van detectar-se una sèrie de mancances. El següent
pas ha estat la redacció del nou projecte, que ha contemplat un replantejament total de l’edifici. Finalment,
aquest agost va licitar-se l'obra i va adjudicar-se al setembre. Ara sí que podem dir que l'obra continua.
ANÁLISI DEL PROJECTE INICIAL

Pressupost: 598.895€

En el projecte inicial va licitar-se tota l'obra de manera conjunta. Per guanyar punts, hi havia una llista de
millores que l'empresa adjudicatària podia executar opcionalment a cost zero per l'Ajuntament, dins del preu.
● Condicionament de l'espai lliure de la planta baixa
● Climatització i ventilació de les sales per entitats i associacions de la 1a planta
● Adequació del gimnàs de la 1a planta
● Col·locació d’una escala entre la 1a planta i la coberta
● Condicionament de l'espai lliure de la 1a planta
● Instal·lació de tendals a la planta baixa com a protecció solar
● Urbanització de la plaça (antic pati) i del carrer Joan Miró
Les millores eren opcionals i podien completar-se totes, parcialment o cap, fet que podia provocar que les
millores necessàries no realitzades s'haguessin d'executar fora de la licitació i a posteriori, després de
completar tota l'obra, havent de modificar o reformar espais que just eren nous. En el nou projecte el
concepte de millora s'entén com un complement de l'obra, que no afecti el funcionament global de l’edifici.
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A més, en l'anàlisi del projecte anterior fet per l'Àrea d'Arquitectura de l'Ajuntament, junt amb la
col·laboració dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Segrià, van detectar-se diferents deficiències:

× Instal·lacions obsoletes: ni es contemplava cap mena d’energia renovable per millorar el rendiment de
l’edifici ni tampoc estava prevista la sectorització de la climatització en cas del funcionament parcial de
l’edifici.

× Mancances en mesures de seguretat (incendis) en cas d'utilitzar de manera polivalent l'espai.
× Configuració de la planta baixa amb errors de plantejament, com per exemple, els banys.
× Mancances en partides d’obra que haurien fet variar el pressupost final.
Un cop completada l'anàlisi, l'arquitecta municipal
va proposar un nou concepte d’edifici, afegint-hi
millores tant estètiques com funcionals,
replantejant les instal·lacions de tot l’edifici per
donar compliment a l'actual normativa i fer del nou
Centre Cívic un edifici sostenible i adaptat als
nostres temps a la vegada que respecta els
elements característics de l'antiga escola.
CREACIÓ DEL NOU PROJECTE

Pressupost: 879.393€

El nou projecte incorpora diferents millores que
faran de l'edifici del Centre Cívic un espai més
modern, funcional i sostenible. Les principals
modificacions són en la distribució d'espais, en
materials i acabats, i en les instal·lacions tècniques.
● Accés per la façana principal del carrer Vall (com
era antigament).
● Modificació dels banys de la planta baixa per
optimitzar l’espai.
● Integració de la nova Sala d’Actes amb el vestíbul
amb un accés directe.
● Distribució de la biblioteca.
● Modificació de totes les instal·lacions, destacant
la climatització amb aerotèrmia, la xarxa elèctrica
i la il·luminació amb tecnologia LED.
● Supressió de l’escala a la planta sota-coberta per
una escala practicable de manteniment.
● Urbanització de la plaça (antic pati) amb
subvenció de la Diputació de Lleida ja atorgada.
● Millora en totes les finestres de l’edifici, per tal
d'optimitzar el rendiment de la climatització.
● Millora en els acabats interiors, com ara el
revestiment de fusta en espais de circulació i la
millora acústica a la sala d’actes i la biblioteca.
● Obertura de les finestres tapiades (Sala Actes).

Plànol de la planta Baixa del nou Centre Cívic

Plànol de la primera planta del nou Centre Cívic
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Licitació de les obres
La licitació de l'obra del Centre Cívic efectuat desglossant l’obra en quatre lots diferents:
LOT 1

Treballs de construcció diversos

LOT 2

Treballs d’instal·lació de portes, finestres
i elements connexos

Pressupost: 200.039€ IVA exclòs

Pressupost: 82.879€ IVA exclòs

Adjudicació: 176.034€ IVA exclòs
Empresa: ARTEA MEDIAMBIENT S.L.

Adjudicació: 79.563€ IVA exclòs
Empresa: ARTEA MEDIAMBIENT S.L.

LOT 3

Treballs de revestiments
Pressupost: 116.213€ IVA exclòs

LOT 4

Instal·lacions tècniques edificis
Pressupost: 327.639€ IVA exclòs

Adjudicació: --Aquest lot s’ha quedat desert, a l’espera de nova licitació.
No s’han rebut ofertes a causa de l’increment del preu de la
fusta en els últims mesos.

Adjudicació: 286.256€ IVA exclòs

Empresa: per adjudicar

Empresa: ILERFRED S.L.

Algunes imatges dels ‘renders’ de diferents espais interiors del futur Centre Cívic

L'edifici recuperarà l'antiga entrada principal del carrer Vall, tal com lluïa quan es va construir per primer cop fa 73 anys. Aquest
accés tindrà una gran obertura i anirà juntament amb la reestructuració de la circulació i peatonalització del carrer Vall.

L’entrada al Centre Cívic esdevé un gran vestíbul amb una àmplia zona de descans i uns llargs seients integrats amb l’estructura de
fusta decorativa. Des del mateix vestíbul es pot accedir a la sala d'actes, la biblioteca i a la segona planta a través de les escales
originals de fusta que es conserven.
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La nova Sala d’Actes serà un dels espais emblema de l’edifici amb accés a peu pla i dotat d’un sistema d’enllumenat i so d’última
generació. L'escenari de grans dimensions possibilitarà la celebració d’actes i petits espectacles amb públic. L'accés directe al pati,
amb grans finestres i portes, dotarà a la Sala de llum natural.

La biblioteca també tindrà accés a peu pla des de la plaça interior de l’edifici o a través de l’entrada principal. Serà un espai còmode
i molt ben il·luminat amb diferents espais de lectura, una sala d'estudi i una zona infantil.

INICI DE LES OBRES
L’inici de les obres ja són una realitat des de fa uns dies i,
actualment, s’han executat les tasques de neteja del pati interior
i de l'edifici i ja s'ha reiniciat l'obra. En aquest sentit, les feines que
s'estan duent a terme aquestes primeres setmanes són:
✓ Retirada de les estructures divisòries no contemplades al nou
projecte o en mal estat.
✓ Col·locació de tubs d’instal·lació per les parets de façana
✓ Col·locació de les parets de cartró guix (pladur) per delimitar
els espais.
✓ Enrajolat de paviments.
✓ Col·locació de tancaments d'aluminis.
La previsió és que les obres de l’edifici tinguin una durada
aproximada d'uns 8 mesos, per tant, podrien estar finalitzades a
finals d’estiu o principis de tardor de l’any que ve.
Christian Aranda i Cubeles
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LA FOTOGRAFIA DEL MES

Característiques de la fotografia
“A la tardor, el nostre entorn natural, en aquest cas el camí verd, ens deixa estampes
d’un color un to misteriós i atractiu alhora. La presència de la boira contribueix a fer-lo
encara més interessant”.
Josep M. Prada

FOCAL: 5.6
EXPO: 1/80
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POSADA A PUNT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PER TOTS SANTS
La posada a punt i les tasques habituals de manteniment, gestionades des de la Regidoria de Sanitat, han
estat protagonistes els darrers dies d’octubre i primers de novembre a les instal·lacions municipals del
cementiri. D’entre algunes de les actuacions fetes de cara a la celebració del dia de Tots Sants destaquem:
✓ Reforçar la neteja i buidatge dels contenidors.
✓ Tallar i mantenir de la gespa de les diferents zones verdes.
✓ Adequar i netejar la capella.
✓ Col·locar flors als carrers centrals, la capella i la fossa comuna.
✓ Adquisició de dues escales, més segures per arribar als nínxols més alts.
✓ Degut a que els serveis estaven en obres i no s’hi podia accedir, s’ha llogat i instal·lat un wàter portàtil
durant tres dies.
✓ Posar a l’abast de tothom gel hidroalcohòlic i cartells on es recomanaven les mesures de seguretat
sanitària Covid-19 que s’havien de seguir.

Algunes de les actuacions descrites que s’han efectuat per a poder obrir les instal·lacions al públic amb tota normalitat i seguint les mesures pertinents

RESTABLIMENT DE DIVERSES AVARIES D’AIGUA AL MUNICIPI
Aquest novembre, la
brigada municipal ha
hagut de resoldre un
seguit d’avaries en el
subministrament d’aigua
de xarxa en diferents
punts de la vila que
s’havien detectat per
fuites evidents sobre la
superfície del carrer.
En concret, s’ha actuat en
Les actuacions efectuades han obligat a tallar el subministrament d’aigua a la zona afectada durant uns minuts
diferents pèrdues d’aigua
situades al carrer Raval del Pont, carrer la Palla, carrer Saladà i carrer Unió.
El motiu de les fuites han estat el trencament de la canonada antiga d’aigua i l’embossament d’una
claveguera d’un dels veïns que es trobava ensorrada. En tots els casos, s’ha hagut de perforar el terra per
cercar l’avaria, reparar-la amb material més resistent i tapar el forat tot aprofitant per instal·lar una nova
escomesa d’aigua, com el cas del carrer Unió.
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ACTUACIONS DIVERSES PER AL CONTROL DE PLAGUES AL MUNICIPI

La proliferació de coloms ha fet que esdevinguin una veritable plaga

Les altes temperatures de l’estiu faciliten la presència en
excés d’insectes i altres animals a l’espai urbà. Una
problemàtica que s’allarga també durant els mesos
posteriors de més bonança meteorològica i que,
darrerament, s’està convertint en un problema evident
arreu del territori pel dany que provoquen en teulats,
canonades i altres espais i instal·lacions dels habitatges,
sobretot els desocupats. A més, aquests animals duen altres
plagues al ser portadors de puces, paparres, àcars i aràcnids
i poden comportar problemes a la salut pública, perquè
poden transmetre malalties a persones i animals domèstics.

En aquest sentit, l’Ajuntament realitza durant l’any tractaments especials per controlar la seva proliferació:
✓ Actuacions a la xarxa de clavegueram -desratització + desinsectació-,
per eliminar les plagues de rosegadors (rates i/o ratolins) i insectes
caminadors (paneroles, etc.), a través de quatre serveis l’any.
✓ Actuacions en edificis municipals -desratització + desinsectació-, amb
un control d’incidències de plagues de rosegadors i insectes caminadors
mitjançant un total d’entre 4 i 8 serveis l’any.
✓ Control de coloms que inclou dues gàbies de captura, reposició de
menjar i aigua, recollida i transport de les captures a nucli zoològic L’albirament de rosegadors a la via pública
autoritzat. Aquesta actuació es fa també en tots els edificis municipals s’ha vist incrementat en els darrers mesos
que presenten afectació amb una periodicitat que oscil·la entre unes 12 i 17 vegades l’any.
QUÈ S’HA DE FER QUAN ES DETECTA UNA PLAGA A LA VIA PÚBLICA O EDIFICI MUNICIPAL?
Contactar amb l’Ajuntament per comunicar la incidència:
• Per Internet: pàgina web de l’Ajuntament de Torres de Segre o app ‘Vilaconnect’
• Trucant al telèfon: 973 79 60 05 (horari oficina de les 8:30 a les 13:30 hores).
Un cop l’Ajuntament rep la comunicació d’una incidència, procedeix a gestionar i realitzar el tractament adient que pertoca
segons el cas, amb la major brevetat possible.

QUÈ S’HA DE FER QUAN LA PLAGA ES DETECTA DINS D’UN DOMICILI O COMUNITAT DE VEÏNS?
•

Quan el problema s’ubica a l’interior d’edificis particulars, és el titular de l’immoble qui ha de
prendre les mesures corresponent per mirar de controlar la plaga.

•

Primer cal identificar el tipus de plaga, ja que d’això dependrà el tractament i les actuacions
posteriors.

•

La part afectada cal que es posi en contacte amb alguna empresa especialitzada que ofereix serveis
de tractaments de control de plagues de desinsectació/desratització, control de coloms, etc. Abans
de contractar-la informeu-vos dels requisits que ha de tenir l’empresa per complir amb la
normativa vigent o consulteu les associacions d’empreses del gremi:
Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP)
Associació Nacional d’Empreses de Control de Plagues (ANECPLA)
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TASQUES DE NETEJA I DOTACIONS A LA LLAR D’INFANTS I L’ESCOLA CARRASSUMADA
A part de les habituals tasques de neteja diària
dels diferents espais dels nostres centres
educatius d’infantil, primària i escola bressol,
aquests dies s’han instal·lat nous equipaments
per garantir sempre un millor servei i oferir el
màxim de garanties pel benestar de l’alumnat i
professorat.
En aquest sentit, a la Llar d’Infants s’ha instal·lat
una aixeta regulable amb difusor retràctil a
l’aigüera principal de la cuina, per poder netejar
amb aigua a pressió els diferents estris que
s’empren pels infants.
L’aixeta i l’escalfador elèctric instal·lats a la Llar d’Infants i a l’Escola, respectivament
A l’Escola Carrassumada s’ha muntat un
escalfador elèctric d’aigua de gran capacitat al quartet de neteja per generar amb facilitat aigua calenta que
s’empra per netejar les instal·lacions escolars.

PINTADA DE LES LÍNIES DE LA CARRETERA EN DIVERSOS PUNTS
A l’avinguda Pau Casals, al camí de Sudanell i al
camí dels Plans fins Utxesa, a mitjans del mes de
novembre, s’ha repintat la senyalització
horitzontal per millorar la seva visibilitat i
incrementar la seguretat viària.
Aquesta actuació resulta molt necessària i més en
l’època de l’any en la que ens trobem, amb
l’aparició de les boires i la manca de visibilitat que
aquesta produeix quan es condueix un vehicle i que
s’incrementa durant la nit.
L’esmentada tasca s’ha efectuat a través d’una
empresa amb maquinària especialitzada que ha
emprat pintura incandescent, especial per aquest
tipus de pintada.
En els pròxims dies també es pintarà la línia central
de la calçada en altres camins principals de Torres
de Segre com el de Sunyer, el dels Ponts de Ribes i
el del Fornet, per fer-ho extensiu, a posteriori, a la
resta de zones que sigui necessari.
No obstant, som conscients que perquè aquesta
actuació sigui el més efectiva possible ha d’anar
acompanyada d'un bon estat del ferm, sense forats
ni desnivells. Un problema existent a les nostres
vies, d’aquí que s’estigui valorant un ‘pla de camins’
que ha de permetre el més aviat possible, refer i
pavimentar de nou bona part d’ells.
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REALITZACIÓ DE TASQUES DIVERSES AL REFUGI DELS PESCADORS D’UTXESA
Aquest dies, s’han estat efectuant un seguit de
tasques de posada a punt, condicionament i
millora al Refugi dels Pescadors d’Utxesa, un
edifici municipal que d’ara en endavant podrà
tornar a oferir-se en lloguer pels vilatans que ho
desitgin, prèvia reserva a l’Ajuntament.
D’entre les feines fetes, destacar la neteja a fons
i retirada de les males herbes que hi havien
proliferat i l’actuació de soterrar el reg de les
moreres, instal·lades l’any passat per obtenir un
espai d’ombreig, amb l’ajuda d’una excavadora,
per reomplir-les de sorra a posteriori.

Procés de soterrar el reg a les moreres del Refugi dels Pescadors d’Utxesa

PREPARATIUS PER A LES ACTIVITATS DE LA FESTA MAJOR
D’entre la variada oferta d’activitats i d’actes que es celebren
durant els 4 dies de Festa Major de Santa Bàrbara, algunes
requereixen unes tasques de preparació de l’espai on s’han de
desenvolupar. Aquest és el cas de la jornada de pesca infantil
i de l’activitat de tir al plat que són, des de fa anys, dues de les
diferents propostes esportives del programa.
En el cas de l’activitat de pesca infantil, prevista pel matí del
proper dimarts 7 de desembre a la basseta del riu del camí
verd, membres del Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre
han netejat manualment l’illa interior i s’ha segat amb tractor
tot el perímetre de la “bassa” tot retirant la malesa existent
d’herbes i branques. La proposta, organitzada entre el Club
Esportiu de Pesca local i la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament, també ha necessitat d’una sèrie de passos
burocràtics amb l’Administració corresponent per a poder
demanar i obtenir el permís per executar-la, fer foc controlat
en un punt per a resguardar-se del fred així com les gestions
pel repoblament del peix que es tira a l’aigua en aquest cas.
Per una altra banda, el recorregut de caça que consisteix en
una tirada al plat, enguany canviarà d’ubicació i es realitzarà
al terreny municipal que anys enrere va acollir un circuit de
motocròs. Per a poder fer aquesta activitat, s’ha condicionat
l’accés de l’esmentat indret pel diumenge dia 5 de desembre.
A més a més, a escassos dies de l’inici de la Festa Major de Santa Bàrbara, un any més, l’equip de la brigada
ha realitzat un grapat de tasques al pavelló poliesportiu corresponents als preparatius i a la posada a punt
per a fer front tots els dies de celebració. Unes tasques que han obligat a tenir el pavelló tancat a les activitats
esportives habituals des del dimarts 30 de novembre. D’entre les feines fetes, podem destacar el muntatge
de les llotges a les grades, l’espai on s’ubicarà la barra del bar així com el muntatge del guarda-roba, construït
amb taulells d’aglomerat amb els suports i penjadors per a oferir aquest servei al públic assistent.
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ALTRES ACTUACIONS DIVERSES EFECTUADES DURANT EL MES
A part de les tasques descrites fins ara en aquest
apartat de la revista, aquest mes també se n’han dut a
terme d’altres diferents d’entre els quals remarquem:
✓ Col·locació de dos bancs a les immediacions del
camp de futbol. S’han posat dos bancs en el punt
elevat del costat esquerra del camp de futbol,
propers a la zona del bar.
Una tasca que era una petició de diferents veïns
torressencs d’avançada edat, aficionats a l’equip de
futbol local que, per dificultats motrius, no poden
baixar les escales ni anar a peu de camp. En aquest
cas, des d’ara ja disposen d’un seient còmode des
del que podran gaudir del futbol els caps de
setmana o, simplement, per la resta d’usuaris per
descansar durant un passeig.
✓ Reparacions diverses als voltants del poliesportiu.
Membres de la brigada han condicionat el peu del
carregador instal·lat per a vehicles elèctrics i,
posteriorment, han arreglat els desnivells de les
voreres malmeses pel cotxe de línia que passa per
allí a diari i així evitar qualsevol accident dels
vianants.
✓ Col·locació de senyals de passos de vianants. S’ha
col·locat senyalització vertical que indica proximitat
de pas de vianants als punts recentment pintats del
nostre poble començant pel carrer Pau Casals.
✓ Substitució dels polsadors malmesos i de les
bombetes foses dels llums del pavelló. S’han
canviat una sèrie d’interruptors que no
funcionaven i revisat i reposat les bombetes dels
focus del sostre amb l’ajuda d’una plataforma.
✓ Comunicació a l’asseguradora contractada de les
incidències detectades a causa de l’impacte del
temporal ‘Dana’ del passat 23 de novembre. La
gran quantitat de pluja que va deixar la borrasca
d’aquest dia, va fer aparèixer gotelleres en
diferents edificis com la Biblioteca Municipal, on va
entrar-hi gran quantitat d’aigua pel sostre i es van
malmetre alguns llibres, l’Escola Carrassumada o la
Llar d’Infants. Després de fotografiar l’afectació,
s’ha notificat a la companyia d’assegurances, que
ha peritat els danys per a poder-los quantificar.
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Classificacions i resultats esportius dels nostres equips de futbol, futbol sala i bitlles
CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL (Equip Amateur)
Jornada 8 (07-11-2021)
BELL·LLOC A.C.

0-2

CLASSIFICACIÓ (Lliga 4a divisió catalana - Grup 21 Lleida)

C.E. TORRES

Jornada 9 (14-11-2021)
C.E. TORRES

3-4

ALBESA C.F.

Jornada 10 (21-11-2021)
COLL NARGÓ
C.E. TORRES
4-2
C.F.
Jornada 11 (28-11-2021)
C.E. TORRES

1-1

PONENT
A.C.R.A.

Jornada 12 (11-12-2021)
RIBERA
C.E. TORRES
ONDARA F.C.
Golejadors

Proper partit – Jornada 12

RIBERA ONDARA F.C.

C.E. TORRES

11/12/2021 16:00H municipal Ribera Ondara

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL (Equip Veterà)
Jornada 5 (07-11-2021)
VETERANSS C.F.
C.E. VETERANS
4-3
ROSSELLÓ
TORRES
Jornada 6 (14-11-2021)
C.E. VETERANS
VETERANS A.E.
3
3
TORRES
GOLMÉS
Jornada 7 (21-11-2021)
VETERANS
C.E. VETERANS
2
1
C.F. SOSES
TORRES
Jornada 8 (28-11-2021)
C.E. VETERANS
VETERANS
1-4
TORRES
BINEFAR
Golejadors

CLASSIFICACIÓ (XLIII Torneig Telègrafs – Grup B)

Proper partit – Jornada 9

V. RV. BORDETA
19/12/2021

9:00H

VETERANS TORRES
municipal Bordeta
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA (Equip Amateur)
Jornada 3 (6-11-2021)
FS VINAIXA ‘A’

2-5

CLASSIFICACIÓ (Lliga 3a Divisió Catalana – Grup 17 Lleida)

C.E. FS TORRES

Jornada 4 (14-11-2021)
C.E. FS TORRES

11 - 0

ARBECA C.F.S

Jornada 5 (20-11-2021)
BORGES F.S. ‘B’

0-4

C.E. FS TORRES

Jornada 6 (28-11-2021)
C.E. FS TORRES

2-0

BENAVENT C.FS.

Golejadors

Proper partit – Jornada 7

ALCARRÀS R.E.M
C.E. TORRES FS AMATEUR
11/12/2021
19:00H municipal Alcarràs

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA (Equip Juvenil)
Jornada 3 (06-11-2021)
RAIER C.FS ‘A’

4-2

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 9 Lleida)

C.E.T. JUVENIL

Jornada 4 (13-11-2021)
C.E.T. JUVENIL

0-4

FS SOLSONA ‘A’

Jornada 5 (20-11-2021)
A.C. SEU URGELL

3-2

C.E.T. JUVENIL

Jornada 6 (27-11-2021)
C.E.T. JUVENIL

0-3

C.FS.LINYOLA ‘B’

Golejadors

Proper partit – Jornada 8

C.E. TORRES FS JUVENIL
C.F.S. AGRAMUNT ‘A’
18/12/2021 16:00H pavelló Torres de Segre

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA (Equip Infantil)
Jornada 4 (06-11-2021)
C.FS. CORBINS

2-5

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Infantil –

Grup 9 Lleida)

C.E.T. INFANTIL

Jornada 5 (13-11-2021)
C.E.T. INFANTIL

2-1

FS SOLSONA ‘B’

Jornada 6 (20-11-2021)
ANGLESOLA ‘A’

2-6

C.E.T. INFANTIL

Jornada 7 (27-11-2021)
C.E.T. INFANTIL

2-4

BALAGUER C.U.
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA (Equip Benjamí)
Jornada 3 (06-11-2021)
C.E.T. BENJAMÍ

1 - 11

CLASSIFICACIÓ (Lliga Benjamí

– Grup 24 Lleida)

P.FS. ALCARRÀS

Jornada 4 (13-11-2021)
C.E.T. BENJAMÍ

4-1

DAYTONA CAT

Jornada 5 (20-11-2021)
C.E.T. BENJAMÍ

3 - 10

MAIALS FS ‘A’

Jornada 6 (27-11-2021)
EPISCOPAL ‘A’

-

C.E.T. BENJAMÍ

PARTIT AJORNAT

Primera Volta

CLASSIFICACIÓ

Jornada 1 (31-10-2021)

(Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes Lleure)

C.AT.BITLLES
C.Bitlles
489 - 339
TORRES
ALBATÀRREC
Jornada 2 (07-11-2021)
C.Bitlles
FRAGA

543 - 439

C.AT.BITLLES
TORRES

Equips

PJ

PG

PE

PP

Punts

FRAGA

3

3

0

0

6

TORRES DE SEGRE

3

2

0

1

4

ALCARRÀS

3

1

0

2

2

ALBATÀRREC

3

0

0

3

0

Jornada 3 (14-11-2021)
C.Bitlles
ALCARRÀS

428 - 445

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

Destaquem...
La ratxa de victòries de l’equip amateur de futbol sala, amb ple de partits guanyats, 6 de 6,
que el col·loca el primer classificat del Grup 17 de la 3ª Divisió Catalana.
La dinàmica negativa de resultats de l’equip amateur de futbol camp en els darrers tres partits,
després d’un bon inici que el col·loca 5è a la classificació, per sort, amb aspiracions a tot.
La dinàmica negativa de resultats de l’equip juvenil de futbol sala que ocupa la penúltima
posició i encara no ha puntuat en les sis primeres jornades de campionat disputades.
La primera victòria de l’equip benjamí de futbol sala davant l’Aitona, els primers tres punts.
El Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre, acaba la primera volta del campionat amb dues
victòries i una derrota davant el líder el Fraga que el deixa en segon lloc a la classificació.
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“En la meva vida he hagut de treballar molt,
fer-ho en feines a l’aire lliure junt amb la mateixa fortalesa de la persona,
poden haver ajudat a arribar a aquests anys amb bona salut”.
Fa ben poc que el Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre ha
reprès la seva activitat després de la pausa obligada a
causa de la Covid-19. D’entre tot l’equip, volem destacar
avui la figura del més veterà: el Mariano. Als seus 95 anys
i després de més de 35 temporades jugant a bitlles, es
troba en plena forma. Amb ell, parlarem sobre aquest joc
tradicional i de moltes altres coses...

Una de les teves passions són les bitlles, ara ha
tornat a començar el campionat de bitlles
Tradicionals Lleidatanes de Lleure. Quan vas
començar a participar en aquest esport?
Vaig començar fa més de 35 anys, aquí al carrer Molí.
Em van engrescar el pare i el fill, el Jaume i el Josep
Biosca, també hi havia el Josep Escolà, de ‘Cal Moix’ i
la Júlia Fuster, l’esposa del Josep. A partir d’aquí es va
formar l’equip. Durant un temps s’entrenava al
convent de les monges, però jo allí no hi vaig anar
massa. Després, al terreny que hi ha al costat de
l’actual escola, i ara tenim un terreny vora les piscines
i un espai pel Club a la part superior d’aquestes
instal·lacions municipals. Han estat moltes les
persones del poble que han jugat a bitlles durant
aquests anys.

ENTREVISTA
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Va néixer el 23 d’agost de l’any
1926 a Segura de Baños (Terol), per
tant té 95 anys.
Fill de l’Alejandro Aranda i la
Miguela Alegre. El Mariano és el
més gran de sis germans: el Pedro,
el Juan, el José, l’Aurelio, la
Josefina i la Pilar. Es va casar a
Torres de Segre amb la Tresina
Comabella de ‘Cal Forcat’. Pujaren
tres fills: el Jaume, la Margarita i
l’Aureli. Té vuit nets i sis besnets.
El Mariano no és massa home de
bars ni rotllanes i gaudeix molt
treballant al seu hort del costat de
l’edifici del Molí i jugant a bitlles
amb el Club local.

Anys enrere a Torres teníem dos equips: A i B. A mi em
van ficar al primer i allí vaig quedar-m’hi.
Possiblement, va ser l’època daurada de les bitlles al
poble. Érem molts i anàvem a tot arreu i com que
venien les parelles, ens ajuntàvem molta tropa. Al Club
fèiem, i continuem fent, alguna menjada a l’any.
Abans també hi havia molt costum de què les botigues
i empreses dels pobles patrocinaven molts regals. Això
s’ha anat perdent. Tot i que a casa nostra, Fruites Font
encara col·labora regalant-nos la roba esportiva que
necessitem i donant-nos premis per a repartir.
M’han dit que ets molt bon tirador!
M’agrada molt i m’ho passo bé. Ara, amb això de la
pandèmia ho he trobat molt a faltar. Normalment,
sempre quedàvem tres a desempatar a les
competicions: un de Seròs, un de la Granja d’Escarp i
jo. Malauradament, aquests equips i altres ja han
plegat. Aquesta temporada només quatre pobles al
campionat: Alcarràs, Albatàrrec, Fraga i Torres.
De moment el nostre equip, tret d’alguna baixa,
continua igual que en els darrers anys.
Amb els meus 95 anys algun dia ja em comencen a
fallar les forces, però sort que al camp hi ha marcades
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unes ratlles a terra i segons l’edat podem tirar des de
més endavant. Ara, ja ho faig des de la primera ratlla
encara vaig tirant bé.
A casa guardo desenes de copes, així que sí que
podrien dir que tinc traça per a tirar. La més grossa és
una que vaig guanyar un any a Miralcamp!
En què consisteix el joc de les bitlles?
Hi ha sis bitlles plantades a la distància. Disposes de
tres bitllots per tirar-los amb la mà amb l’objectiu de
tombar totes les bitlles excepte una. Si ho
aconsegueixes fer així guanyes la màxima puntuació:
10 punts. En canvi si les tombes totes són 6 punts. A
partir d’aquí, si en fas caure quatre, 4 punts, si en
tombes tres, 3 punts... i així successivament.
En un partit cada jugador disposa de vuit rondes, per
tant, després de totes les tirades pots aconseguir un
màxim de 80 punts.
Quan no en toques cap abans dèiem que et posaven
una X, però ara, d’ençà que un dia en una tirada a
Alcarràs el Bisbe de Lleida va jugar i no en va tocar
cap... diguem que et posen “un Bisbe”!

Fa molts anys que vas venir a Torres, com va ser?
Amb l’esclat de la Guerra Civil vam haver de marxar
del meu poble. En tornar, treballava la terra i feia de
pastor. Després de fer la mili vaig entrar de cuiner al
seminari d’Alcorisa, també a la província de Terol. Un
dia que el Joan Escolà de ‘Cal Geric’ va vindre a
comprar bestiar al poble, un company que treballava
amb mi em va preguntar si volia anar amb ell que el
Geric buscava mossos per a treballar a Torres. Així va
ser que vaig venir cap aquí. Va haver un temps que
volia tornar al seminari, però el meu germà Aurelio em
va convèncer per quedar-m’hi definitivament. Aquí
vaig enamorar-me de la Tresina, vam casar-nos l’any
1962 i vam formar la nostra família. Treballant vaig
estar 40 anys pel Geric, primer vaig entrar
d’encarregat a la terra i després li vaig menar els
ramats.
Però has treballat a la terra i fent de pastor per a
altres no?
Sí, i sincerament molts volien que treballés per a ells.
Els agradava la forma que portava al bestiar. A més de
pel Geric, vaig treballar pel pare del Paquito Masip, el
Jaume Panadés, el Vitores d’Alcarràs i l’Estevet
d’Aitona. Fins i tot venien d’altres pobles com Sunyer,
per a contractar-me. Vaig treballar fins jubilar-me i
encara hi vaig anar uns quants anys més! M’agradava
el que feia.
Per a ser un bon pastor, s’ha de tenir vista i bons
gossos d’atura, oi?
Ui! Els meus gossos creien a la primera. Només amb
un parell de moviments amb les mans, ells ja sabien el
que havien de fer. Això sí, se’ls ha d’ensenyar a poc a
poc i amb molta paciència. Una vegada vaig arribar a
portar amb un sol ramat, 700 caps de bestiar. Anava
sol amb dos gossos i la gent em preguntava com me
les arreglava. Doncs jo coneixia a totes les ovelles!.

Octubre 2019. El Mariano participant en una tirada de bitlles al poble

Em sembla que també tenies molt bona mà per
tractar amb els treballadors del camp.
Els propietaris amb els quals he treballat, generalment
contractaven treballadors per collir la fruita als estius
i jo sempre els hi deia que no sabien manar. Si a una
persona li manes la feina cridant, l’únic que fas és
desorientar-la i posar-te-la en contra. Jo en canvi, els
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agafava per banda i els explicava tranquil·lament i
amb respecte el que calia fer. Molts estius m’havien
fet deixar el bestiar per a fer d’encarregat dels
collidors de fruita.
Ara de jubilat, anaves a fer hortet a l’escola de
Torres de Segre, no?
No fa gaire hi he tornat a anar. M’agrada molt i m’ho
passo bé amb la canalla ensenyant a cuidar l’hort. Hi
hem anat des del començament, i ja fa anys, un parell
de jubilats cada setmana.
Quin és el teu secret per estar tan en forma com
estàs als teus 95 anys?
Ara ja em noto molt els anys, tant per tirar a bitlles
com per fer la resta de les coses. No ho sé xiqueta!.
A la nostra generació ens ha tocat tirar endavant
durant moments molt durs. En la meva vida he hagut
de treballar molt, però fer-ho en feines a l’aire lliure
junt amb la mateixa fortalesa de la persona, poden
haver ajudat a arribar a aquests anys amb bona salut.
Només et diré que quan vaig a jugar a bitlles no
m’assec mai, ni abans ni ara, i molts tiradors més
joves es passen bona estona asseguts i els costa
d’aixecar-se per tirar. Per sort, a mi no! Toquem fusta.

Mariano Aranda Alegre

1987. Foto de família amb la dona, la filla i els dos fills

Anys 70. El Mariano portant el ramat per l’actual avinguda Pau Casals

“Parlant amb el Mariano m’he trobat totalment
en desavantatge. Ell amb quaranta anys més
que jo, parlava tot cofoi, amb una simple
camisa, unes espardenyes, sense mitjons i ni
una engruna de fred. Jo per la meva banda,
aguantant la gravadora amb tres mànigues
llargues i prop el foc a terra, encara tenia algun
que altre calfred.
És envejable com de bé que es conserva
físicament i mentalment.
Mariano, enhorabona, no deixis de somriure ni
de tirar a bitlles, està demostrat que aquell que
intenta ser feliç i encara la vida d’una manera
positiva, aposta indubtablement per la seva
pròpia salut!”.
Pepita Ruestes i Piñol

Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre

La ‘mili’ va fer-la amb 20 anys

Anys 30. El Mariano quan era nen
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‘LO CANYíS’

-reflexió de Francesc X. Miarnau Domènech-

“A prop de casa estan reparant i aixecant una teulada, si no centenària... pocs
anys li manquen. Han retirat les teules i han deixat els ‘canyissos’ que les
suportaven en una vorera i m’han portat records i reflexió:
Per alguns, la paraula ‘canyís’ els sonarà estranya, possiblement els suggerirà
l’encanyissada del Delta, alguna cosa té a veure... aclarim-ho!:
el canyís era i és un
entrellaçat de canya
feta manualment i
que s’utilitzava en el
passat per fer un
sostre sobre el bigam per donar suport a les
teules que formaven la coberta d’una
construcció, és a dir, formava part integral d’una
teulada i servia també per fer tanques als horts i
per omplir-ho a les golfes de fruita que es
consumia a l’hivern: figues, pomes, codonys,
raïm... Permetia ventilació, no es corbava, era
El canyís que s’ha retirat de la teulada i que ha esdevingut l’element
lleuger i naturalment ecològic i, quan es feia
d’inspiració a en Francesc Xavier per escriure i compartir aquesta reflexió
malbé, no feia falta reciclar-lo.
Al meu poble, hi havia dos mestres canyissaires,
evidentment sense diploma, però tenien una
habilitat per entrenar la canya tallada amb la
sencera estructural. Mans calloses, dures,
resistents, doblegaven la canya amb rapidesa i
professionalitat sense tallar-se. Els mateixos
també feien cistelles combinant canya i vímet,
canastres per omplir de préssec, per a posar-hi
pebrots o poma i dur-les al mercat de la
Magdalena, cabassos i caragolineres.
Eren temps d’oficis: paletes, fusters, ferrers,
carreters, lampistes, sabaters... i, altres, que
Algunes teulades de cases antigues de Torres de Segre,
estan
fetes
amb canyís sota les teules de fang, tal com es pot veure en
cobrien àmpliament les necessitats del poble. Els
aquesta imatge d’un habitatge del carrer Major
fusters inclús feien els taüts que folraven de
negre, els ferrers ferraven mules, pollins i algun
ruc i, els lampistes, soldaven el plom quan s’havia
rebentat per una gelada. Al ram de l’alimentació
es cobrien totes les necessitats del temps, anys
50: en queviures, cinc establiments venien des de
bacallà que dessalaven fins espardenyes d’espart
i beta. Pastisseries, 4 ó 5, on podies portar la saca
de farina i et lliuraven tiquets per l’equivalent
amb pa que retiraves segons necessitats; als seus
forns: a més s’assecaven o folraven els
‘caliquenyos’ que formaven part de la indústria soterrada torressenca, els ‘matarifes’, especialistes en fer
la clenxa al porc, un cop degollat i les ‘mandongueres’ que adreçaven la carn per l’embotit de botifarra i
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llonganissa. Per la carn de corder i alguna gallina, tres portes obertes, i la venda de sang quallada al tard
pel carrer per cuinar-la amb ceba i tomàquet. Per la verdura, tothom es feia l’hort. En sanitat: el Dr. Lluís
Pelegrí visitava a les cases pel matí, a migdia a la consulta i al tard repetia pels més malalts, tanmateix
enguixava que assistia a la partera.
Ensenyança al col·legi públic del carrer el Bou, a ‘Cal Borràs’ i, finalment, a les escoles noves,
actualment en vies de reforma.
El mossèn Francisco i Pere omplien l’església diumenges i festes majors. Administraven tots els
sagraments menys la confirmació, sempre al peu de l’altar i consolant al moribund.
Aleshores, de divertiment no en faltava pas, dos cafès amb cine, el Masgoret i el Tadea que es va incendiar;
a l’estiu ball a la pista i a l’hivern a cobert.
La ‘Saya’ venia cacaus i la Maria del Garcia gelats de vainilla i polos de tres colors. Les palometes no
estaven de moda, les fèiem a casa amb panís blanc.
Una bona part de torressencs estava al servei i omplia les mancances i necessitats de l’altra gairebé meitat.
De ben segur que em deixo d’altres serveis a la punta del ‘Bic’, el que corregeixo amb una P.D. (post data).
El ‘Pere del Companyero’ subministrava peix: anguiles, sabogues, madrilla,... va plegar perquè la Guardia
Civil li va confinar xarxes i barca; i la paperera de Balaguer va acabar amb la fauna piscícola del riu junt
amb la presa de Riba-Roja que dificultava la pujada d’anguiles. La llet de vaca omplia les lleteres de tres
pagesos que munyien 2 ó 3 vaques i que deixava nata per fer mantega; no tenia res a veure amb la dels
‘tetra-briks’ d’avui, un producte desnaturalitzat que sap més a aigua que a llet.
Teníem un poble viu i autosuficient. Si nevava a l’hivern, com l’any 1944 o d’altres, restàvem bloquejats
però no passava res: pa a l’apost, oli a la tenalla, vi a la bota, ‘tossino’ a la tupina a l’engolfa i... llenya pel
foc. Metge, mestres, capellà i tots els que donaven serveis d’ ‘arreglos’ i ‘apanyos’ prop de casa.
L’autosuficiència ens lliurava de la dependència. La dependència, bloqueja la llibertat, per això demanem i
ens manifestem reclamant llibertat.
Sincerament, això és d’un temps passat, avui som dependents del telèfon, del whatsapp, d’internet, de la
benzina o gas-oil,... i acaparem càmpings gas per por d’una apagada general.
On està la llibertat? Pobles autosuficients, veïns i veïnes als que podies demanar quatre ous i sal, portes
obertes de bat a bat, el bon dia i l’adeu al carrer, a les eres i als bancals berenars tot esperant l’arribada de
la garbinada per separar el gra de la palla. Avui, la palla ens tapa quasi tot el gra.
Ens omplim la boca d’economia circular, de proximitat i de quilòmetre 0. Als pobles, la teníem de
proximitat, circular, perimètrica i d’hectòmetre 0.
Era un passat, als municipis es despoblen els serveis, emigren als caps de comarca, a les ciutats i la gran
ciutat s’ho menja tot amb un cost econòmic ambiental, massificació i despersonalització.
Reunions de Glasgow amb 400 avions privats. Evitar l’escalfament, la contaminació: privar l’ús del carbó:
Als anys 50 del passat segle els trens, calefaccions, cuines, fàbriques, fundacions... anaven amb carbó, la
contaminació no tenia res a veure amb la del segle actual i l’escalfament no espentejava tant el mercuri.
Parlem clar, les noves tecnologies, el núvol, els transports, el viatjar, la necessitat d’innovar, fabricar de nou
per una caducitat planificada és el que esgota recursos, contamina i augmenta l’escalfament.
Hauríem de tornar a revifar, la vida rural que no té res a veure amb les exigències i les despeses que
comporta la ciutat, però té un inconvenient: la persona o l’individu, és menys influenciable i manipulable.
Un pastor hem confiava que és més difícil conduir tres ovelles que un ramat de 3.000”.

Francesc X. Miarnau Domènech
Veí de poble i pagès
soci d’Agropres
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espai d’història local
ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -8a PARTCARRER CREU -primera part En aquesta edició del ‘Sabies que...’, encetem un altre dels carrers
de més rellevància del nostre poble, el carrer Creu.
Al llarg del segle XVIII, l’antic clos urbà de Torres de Segre es va
anar eixamplant i al mateix temps s’anava formant també el
carrer ‘La Creu’ que, en alguns documents antics, apareix esmenat
com ‘lo carrer de Uchesa’.
El seu nom li prové de l’existència, a l’extrem superior, de la ‘creu
de terme’ que avui es troba a la punta del carrer Pau Casals.
Aquest carrer, que avui en
dia està al bell mig del poble
i no compta amb massa
llargada, és un dels més
transitats, tant vianants com
vehicles que creuen la vila
per entrar o per sortir-ne.
Plaques del carrer Creu, més antiga i actual
Ha estat un carrer on, al llarg
dels anys, s’hi han establert també força botigues i establiments que,
gustosament, us anirem relatant al llarg de dues noves entregues que
es completaran entre la present, amb els comerços que ocupaven les
La creu del terme, quan estava al creuament dels
cases amb els números senars del carrer, i una propera edició de la
carrers Antoni Gaudí i Vall d’Aran. Posteriorment
es va posar al final del carrer Pau Casals.
revista, amb els negocis ubicats en els llocs parells.
LA XURRERIA

Casa on hi va haver la Xurreria

(carrer Creu, 3)

Era l’any 1965 quan el Josep Mesalles de ‘Cal Miret’, amic del matrimoni
format pel Serafí Ruestes Angalda, conegut com ‘Serafinet’, i la Dolors Piñol
Escolà, la ‘Doloretes’ i que vivien als patis, els va aconsellar de llogar la casa
que tenia al carrer Creu, ja que la Dolors estava acostumada a tenir negoci i
pels patis no hi havia massa moviment. Així va ser que llogaren la casa i després
van decidir, aconsellats per un ‘xurrero’ de Lleida conegut del Serafinet, de
posar-hi una xurreria. Al cap de poc temps, el Pepe Vidal de ‘Cal fideué’, els
va traspassar la llicència per vendre pa, ja que ell plegava el forn que tenia al
carrer Saladà. Venien pa rústic i oli del Victoriano de Sunyer i, cada dia, el
Josep Arbonés -forner de Sarroca- portava pa.
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A poc a poc van incrementar la venda de productes com ara llaminadures, gelats i pastissos. En una primeria
els pastissos els portaven de Cal Sacanell, una coneguda pastisseria de Lleida, on ella hi va anar un temps
d’aprenenta, però un cop van comprar un forn, la Dolors mateixa va anant practicant fins al punt de que la
clientela ja preferien els seus dolços als que portava de Lleida.
Per cert, el dia en que el Serafinet i el Mingo de ‘Cal Nino’ van portar el forn nou, que era de butà, van patir
un accident a l’hora de col·locar-lo i el Mingo va perdre un dit.
La Doloretes recorda la imatge del seu marit amb un
davantal blanc, tot pentinat i ben satisfet de fer els
xurros als diumenges. Malauradament, el Serafinet
va morir l’any 1969 i ella va haver tirar endavant el
negoci tota sola amb dos fills petits, el Ramon i la
Pepita. Tot i això, va trobar ajuda en dues de les
filles de Sr. Hernàndez, anomenat ‘El Rubio’, la
Maribel i la Conxita, en la seva família, la seva mare,
els seus germans i una tia a qui li deien la tia Maria
que li cuidava els fills.
De la Xurreria del carrer la Creu, encara hi ha ara
La Dolors Piñol amb les filles del ‘Rubio’, a ‘la Xurreria’ del carrer Creu
gent de Torres de Segre que recorda les corredisses
que feien a la mitja part del Cine Virginia per anarhi a comprar el berenar o les llaminadures. El Ramon
i la Pepita, tot i ser ben jovenets, també ajudaven a
la seva mare.

Any 1969. La Pepita i el Ramon Ruestes al darrere del taulell

L’any 1972, la Doloretes va comprar la casa del
carrer Vall número 15, al Josep Molins. La va
tombar i va fer una casa nova on, 2 anys més tard,
hi va obrir la nova Xurreria. Allí, va començar a
vendre pollastres a l’ast. En un principi la màquina
de coure’ls es col·locava cada diumenge al carrer i
se’n feia càrrec el Serafí Ruestes Ibras, sogre de la
Doloretes, però més tard la màquina ja s’ubicà als
baixos de la botiga.

Quatre vegades l’any, requeria l’ajuda del Gremi de
forners de Lleida que li enviaven un pastisser que
l’ajudava per la Festa Major d’agost, Tots Sants,
Santa Bàrbara i Setmana Santa. Una temporada
també va tenir-hi treballant al pastisser Joan Colell
que vivia a Utxesa.
El 23 de febrer del 1987, la Xurreria va repartir 120
milions de pessetes a Torres degut a la venda del
número 34.174 que havia venut entre alguns dels
clients i clientes.
La Dolors a ‘la Xurreria’ del carrer Vall
Era aproximadament l’any 2000, quan la Doloretes
va haver de tancar la botiga per tal d’anar a treballar de cuinera a hostal l’Aüd d’Erill la Vall, poble del que
era originari el seu segon marit, a causa que aquest no gaudia de massa bona salut.
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Dolors Piñol Escolà:
“Recordo que el primer braç de gitano que em va quedar bé, el vaig regalar a l’ermita de Carrassumada.
En aquell temps, era president el Sentís i de la seva rifa se’n va fer 180 pessetes que, en aquell temps, eren
molts diners.
Estic molt contenta de tota la gent que venia, que era molta, i gràcies a això vaig poder tirar endavant”.
L’any 1993, la Pepita Ruestes Piñol va obrir de nou
la Xurreria del carrer Vall. Ella, ja havia estat tota la
vida darrera el taulell ajudant a la seva mare i un
parell d’estius quan la Doloretes havia començat a
anar a treballar a la muntanya, ja se n’havia fet
càrrec. Però fou a partir d’aquest any, que la va
gestionar ella mateixa.
En un principi només va obrir els diumenges, però
veien la demanda de la gent, va optar per donar
servei tota la setmana. Per ajudar-la, va comptar amb
la seva cosina, la Dolors Piñol Companys i la mare de
La Dolors i la Pepita fent un pastís per Santa Àgata
la Pepita, que quan venia a Torres també li donava
un cop de mà.
Al 2003, la Xurreria es va traslladar al carrer Pau
Casals número 2, a Cal Miquelàs. Els baixos
d’aquesta casa estaven dividits en tres. Al que donava
al Pau Casals hi havia hagut anteriorment el
consultori de la practicant Montse Prim Escolà i els
altres dos eren com a garatges que estaven en molt
mal estat i es van haver de fer obres de millora. En un
primer moment, es van utilitzar dos dels tres espais i,
allí, van poder ampliar la pastisseria – panaderia –
La Pepita amb les seves companyes Dolors, Elisabet i Lluïsa, a la botiga
xurreria, amb el servei de cafeteria i plats cuinats,
del carrer Pau Casals i Vinyes de d’alt, abans del Plus Fresc.
botiga de queviures i pizzeria.
L’any 2012 quan la Pepita condicionà el tercer espai de la casa, el que donava al carrer Vinyes Altes per tal
de ficar-hi la Xurreria, aprofitant els altres dos per gestionar una franquícia del Plus Fresc, que encara hi és
avui en dia.
Durant l’any 2018, la gestió de la Xurreria va ser compartida amb l’Anna Domènech Polo, ella se
n’encarregava durant la setmana i la Pepita els diumenges pel matí.
El 15 de maig del 2019, la Pepita va decidir tancar la Xurreria, després de vint-i-sis anys treballant tots els
caps de setmana i festes, de manera ininterrompuda i cinquanta anys de vida de taulell. El mateix any, el
local fou llogat de nou, però sense massa èxit, i l’any 2020 tancava definitivament. Avui, aquets lloc s’utilitza
com a magatzem del Plus Fresc.
Pepita Ruestes Piñol: “Fins fa poc, la meva vida i els meus records han girat al voltant de la Xurreria, la Xurre.
Recordo al meu pare escoltar el futbol a la rebotiga, la meva primera bicicleta, els Reis van trucar a la porta i
me la van deixar allí. Sentir la batedora per les nits mentre treballava la meva mare. Fer els deures damunt
d’un congelador, festejar als vespres asseguts al pedrís de la Xurre, escoltar pel xivato, mentre despatxava, de
quan es despertava la meva filla i dir a les clientes que s’esperessin mentre la vestia, repassar el text de teatre
o de televisió entre venda i venda...”.
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La recerca d’informació d’aquest establiment, ens ha deixat també anècdotes de gent que se’n recorda de
‘la Xurreria’. Altres records aportats per diferents persones:

“Recordo les baralles pels
darrers trossos de pizza”

“L’olor que feia
a pa recent fet
i a pollastre a l’ast”

CARNISSERIA DE LA BARBARÍN*

“Els xurros que s’hi
feien eren de
categoria suprema”

“Recordo la màquina amb
els pollastres a l’ast que
es veien des del carrer”

(carrer Creu, 7)

*Aquest establiment, el tractarem en la segona part del carrer Creu, quan parlem de la Carnisseria de la
Clareta i el Cecilio, ja que el seu inici va ser a la part parell del carrer al que dediquem aquest reportatge.
CAL CARRETER

(carrer Creu, 15)

Al número 15 del carrer Creu, es pot
veure encara, sobre la porta, el dibuix
de la roda d’un carro gravat a la paret.
Allí, hi vivien el Jesús i el Francesc
Mesalles Casadellà amb la seva família.
Els dos germans, feien de fusters,
especialitzats en fer tant els carros
com els tendals que els cobrien.
El Jesús Mesalles, se’n va anar a viure a
Llardecans i va continuar allí l’ofici.
Precisament, ell fou el padrí del Jesús
Jové, actual ferrer de Torres de Segre i
Façana actual de ‘Cal Carreter’
dels seus 4 germans.
El Francisco Mesalles, que era el germà gran, es va casar amb la Tresa
Pons Biosca, també de Torres, l’any 1913, i van tenir tres fills, la Mª
Rosa, el Javier i la Montserrat o ‘Esther’, com era coneguda per molts.
El Francisco va continuar fent carros i va augmentar l’oferta amb
mobles i fent d’ebenista i va ser ell qui va donar nom a la casa a la que
es van acabar anomenant: ‘A Cal Francisco o lo gordo de Cal Carreter’.
Aquesta fusteria va ser un dels primers negocis de Torres de Segre en
tenir contracte d'electricitat industrial per fer anar la màquina de tallar
fusta. El Francisco va fer de mestre durant uns anys al Pere Forcat que,
més tard, es plantaria pel seu compte.
L’any 1955, els germans Mesalles van vendre al Josep Forcat -pare del
Pere Forcat-, i al Josep Mas -mestre fuster del mateix-, una màquina
de fusteria marca ‘Universal’ amb totes les eines i complements
corresponents pel preu de 17.000 pessetes.

Any 1913. Fotografia de boda
d’en Francesc Mesalles i la Tresa Pons

Encara avui dia hi ha gent del poble que recorda aquesta fusteria:
“Si, me’n recordo perfectament. Feien carros nous i
moltes rodes noves i ‘arreglos’ de les velles. Les posaven
al carrer com de mostra”.

Fotografia de la parella amb la seva filla Teresa
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Cap dels fills del Francisco i la Tresa va continuar l’ofici. La Mª Rosa es va casar a Panamà amb el Rossend
de Sarroca. Aquest, havia anat a provar fortuna al continent americà i el fet de tenir un oncle capellà li va
valer per començar a fer de jardiner pel Bisbe i acabar dedicant-se al conreu de la terra i la plantació de
flors per a vendre. Aquesta, va ser una boda mig amida per la família i amb la condició de que si a la Mª
Rosa no li feia el pes, ni el Rossend ni el lloc...se’n tornaria a Torres. El Javier, el seu germà, tres fills del Jesús
Mesalles i altres familiars la van acompanyar a la boda i tots es van quedar a l’altre costat de l’Atlàntic,
continuant allí la seva vida.
L’altra filla, la Montserrat es va casar amb el Francisco
Aresté, de ‘Cal teuler’ de Soses i allí va formar la seva
família. La neta del ‘gordo de Cal carreter’, la Montserrat
Aresté, encara guarda al porxo de casa seva, el banc de
fuster i moltes de les eines que el seu padrí utilitzava com
es pot apreciar en la fotografia.
Així doncs, ‘Cal Carreter’ del carrer Creu es va acabar
quan el Francisco es va fer gran. La Tresa Pons va morir
abans que ell, a l’edat de 59 anys, i ell ho va fer l’any 1961.

‘CA LA PEPITA DEL NANA’

(carrer Creu, 21)

L’actual casa del carrer Creu amb el número 21, va acollir fa un temps
diversos negocis de característiques ben diferents i regentats per
diferents propietaris i propietàries.
Als baixos d’aquest habitatge, primerament, s’hi van establir amb el
temps fins a tres botigues de queviures, en ordre cronològic: la del
Calistro, de la ‘Pepita del Nana’ i del Gomà, que anaren agafant el relleu
l’un de l’altre continuant el negoci.
Van precedir aquests establiments, una sabateria durant uns cinc anys
i un taller de reparació de bicicletes.

Façana de ‘Ca la Pepita del Nana’

EL CALISTRO

A continuació, els desglossarem una mica més amb la informació que
hem pogut cercar per donar a conèixer la gran activitat comercial que
ha compartit aquesta casa del carrer Creu.

carrer Creu, 21

Al carrer Creu número 21 hi vivia el Calistro, que era cobrador i recader del cotxe de línia. Ell i la seva dona
Maria, tenien una botigueta molt petita a principis dels anys 50, on hi venien taronges, patates i tota
varietat de verdures en general.
Quan la senyora Maria es va morir, el Calistro i el seu germà van deixar els seus oficis respectius i van voler
marxar al poble d’on eren originaris, Albesa. Abans, el Calistro, però li va oferir a la Josepa Domènech Ribes
que li comprés tot el gènere que tenia a la botiga i que se’n fes càrrec ella de l’establiment.
Un vilatà entrevistat ens explica sobre aquest establiment:
“Recordo perfectament que tenien uns pots de vidre plens de caramels,
però estaven molt alts!”.
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LA BOTIGA DE ‘CA LA PEPITA DEL NANA’

carrer Creu, 21

Des de l’any 1939 que la família de la Josefa Domènech,
coneguda com Pepita, vivia al carrer Creu 21.
El seu oncle va morir durant la Guerra Civil i, per no deixar
als seus padrins sols, es van traslladar del carrer Aurora al
carrer Creu, a la mateixa casa que encara ocupa, ara per
ara, amb el seu marit, l’Alfonso Prada Rodríguez.
Així va ser que la Pepita va tornar a obrir la botiga que
havia regentat el Calistro. Va canviar les portes i ho va
deixar tot molt ben arreglat. Allí, hi venia molts productes:
espardenyes, pintura, fideus, abadejo de 7 quilos cada
L’Alfons Prada i la Pepita Domènech
peça... Ella, feia la
compra a la Plaça de la sal de Lleida, al Sr. Pujol -antic ‘Monotombo’-,
empresa que s’ha convertit amb els supermercats Plus Fresc actuals.
Segons ens conta la Pepita, la gent d’aquell temps no comprava tanta
quantitat com ho fa actualment, anava a comprar cada dia allò que
necessitava i ho feia en petit format, per exemple 0,50 cèntims d’arròs...
i 1 pesseta aquells que compraven més.
Josefa Domènec Ribes:
“Jo estava molt contenta de la gent del poble i de tot el veïnat en
general. Tothom venia a comprar i teníem una molt bona relació:
Cal Bepot, Cal Mandruco, Cal Parrano, Cal Pere de rostes, Cal Sarroquí,
Cal Carnisser, el Jaumet, Cal general, Cal Balons....
Avui en dia encara recordo les xerradetes que fèiem!”.
ELS GOMÀ

La Marina, filla de la parella, disfressada
davant la botiga abans d’una obra de teatre

carrer Creu, 21

Quan la Pepita Domènech va ser mare i ja no podia dedicar tan temps
a la botiga, com que tenia molta relació amb l’Elvira Esteve Gutiérrez
i el seu marit, el Josep Gomà Tamarit, la parella li va proposar que, si
es volia vendre l’establiment, que se’l quedarien ells i així va fer-se.
L’Elvira i el Josep, com que també tenien fills, no podien portar la
botiga de manera correcta i, al cap de dos anys d’iniciar el negoci, no
van tenir més remei que tancar-lo.
Abans, però, van aconseguir vendre tots els productes que tenien a
la botiga i ho van fer a un preu rebaixat.
A la fotografia que adjuntem es pot veure el Josep i l’Elvira ben
mudats, al costat d’un pou de pedra natural.
EL SABATER

carrer Creu, 21

Aquest mateix local del que estem parlant, la Pepita el va llogar posteriorment a un noi jove que es deia
Jesús i que era sabater.
Va tenir molta clientela durant els cinc anys que va tenir oberta la botiga. Arreglava sabates i també en feia
a mida.
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EL BICICLISTE

carrer Creu, 21

El Joan Codina Felip, anomenat ‘el bicicliste’, era de Rosselló i vivia allí juntament amb la seva esposa, la
Maria Guamis Costa i els seus 4 fills i filles, la Ramoneta, la Pepita, el Marcel i el Sebastià.
El Joan, feia de mecànic als tallers de l’empresa Aliers de Rosselló i tenia una cosina germana a Torres de
Segre. Un dia els dos cosins es van trobar a Lleida i la cosina el va informar que a Torres s’havien quedat
sense ningú que reparés les bicicletes.
Així va ser que el Joan Codina va posar-se, en un
principi, en un petit taller al carrer Saladà -al costat
del Serafí i la Ramona de ‘Cal Pono’-. Com que va
veure que aquell ofici al poble podia prosperar, al cap
d’un temps, va portar a tota la família al municipi i va
llogar el local de la ‘Pepita del Nana’ del carrer Creu
per posar-hi el nou taller de bicicletes, i una casa del
carrer del bou per a viure.
El Joan va tenir molta feina al carrer Creu, arreglava
bicicletes, rodes punxades..., hi va estar uns cinc anys
aproximadament.
Va tancar el negoci perquè va comprar una casa al
La Maria Guamis i el Joan Codina amb la seva filla Ramoneta
barri de ‘Les Casetes’, on van anar a viure i hi va obrir
un bar, juntament amb la seva esposa, el Bar Florida. Aquesta, però, ja és una altra història.

F

ins aquí la primera part de la història de les botigues i
establiments antics d’un nou punt de la nostra vila com
és el carrer Creu que també ens deixa al descobert
molta activitat comercial i, sobretot, nous reculls de la
valuosa història torressenca.
A aquestes alçades dels relats que fan referència a aquest
tema, amb aquest ja portem 8 edicions parlant-ne, farem una
breu aturada, amb la voluntat de reprendre’n la redacció en
properes edicions i ampliar la recerca dels nostres carrers
municipals.
Durant el mes de desembre ens resulta del tot impossible
enllestir una nova entrega d’aquestes boniques històries ja
que requereix molt de temps i treball de recerca. El fet que
aquest mes en el que ens trobem hi hagi tantes festes i
celebracions, ens impossibilita aquesta interessant labor.
De tota manera, l’edició del mes de desembre de la present
revista portarà un nou tema d’història local al ‘Sabies que...’
que de ben segur serà igual d’interessant.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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*En les dues edicions passades vàrem parlar de les botigues antigues del carrer Major. No volem deixar de
compartir una informació referent a una de les botigues més antigues d’aquest carrer, i que tot just ha
arribat ara a la nostra redacció.
LA BOTIGA DE ‘CAL TOST’ *

(carrer Major, 22)

Al número 22 del carrer Major, al costat mateix d’on s’obrí després la botiga
de la Cooperativa de consum, hi ha haver una botiga a la primera meitat del
segle XX que la portava la Carmen Pallarés, on hi venia peix, que li portaven
amb un camionet que passava freqüentment, també ous, conills, pollastres,
gallines...
La Carme, durant un temps, es posava també als ‘quatre cantons’ -punt
d’encreuament de carrers-, per les tardes dels dies de festa i venia fruits secs
i llaminadures per la canalla.
La Carme, que l’anomenaven ‘la Saya’, era una dona forta que moltes
vegades portava una panistra al cap i una
cistella a cada mà. El seu marit, el Francesc
Tost, es dedicava a l’ofici de treballar el
vímet. El matrimoni tingueren 4 fills: el
Francesc, la Maria, la Carmen i el Joan.
La casa pairal de la família Tost els feia
Façana actual d’on hi havia
la botiga de ‘Cal Tost’
d’habitatge i de botiga alhora. La casa era
molt petita, per aquest motiu el Francesc Tost havia de treballar el vímet al
carrer. Feia cistelles, cistellats, caragoleres, panistres on guardar el pa, en
aquell temps el pa es guardava uns quants dies.
Quan tenia fets uns quants productes, carregava les sàrries del ruc que tenia
i anava a vendre’ls pels pobles de les Garrigues. Si tenia sort i enllestia la
En Francesc Tost
venda ràpid, tornava aviat a casa, sinó, caminava fins a altres contrades fins
que aconseguia materialitzar-la. De vegades, havia arribat anar a peu fins a alguns pobles del Priorat. El seu
fill Joan, sovint, acompanyava al seu pare en aquests recorreguts de venda.
Aquesta botiga-taller tancà aproximadament a finals dels anys 40.
La família Tost va fer una donació al Museu de l’evolució de Torres de varis articles que, tant la Carme com
el Francesc, feien menester per treballar a l’esmentat establiment del carrer Major: d’entre ells, la bàscula
de pesar de la Carme, el morral, la torta i diferents motlles per tallar el vímet del Francesc.

Algunes de les eines donades per la família Tost al Museu de l’Evolució provinents de ‘Cal Tost’ i que resten exposades al públic

Informació i fotografies: Dolors Piñol Escolà, Pepita Ruestes Piñol, Montse Jové, Montse Aresté, Tere Forcat Masip, Josep Maria Guiu Codina,
Josefa Domènech Ribes, Josep Lluís Gomà Esteve, Xavier Tost López.
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ACTUALITAT DEL MES DE NOVEMBRE – Desembre 2021

Novembre. Una passejada pel pont ens
descobreix els colors de la tardor. Vivim en un
entorn privilegiat que canvia al llarg de l'any.
A la primavera reneixen els brots verds i els
pintors ho plasmen amb colors clars i brillants.
Després l'estiu ens aporta unes altres
sensacions amb el descens de les piragües i els
mosquits. Ara, la tardor i l'hivern, amb la
decadència poètica… No tenim tanta boira
com anys enrere; tothom ho afirma i això vol
dir més llum de dia i més estels a les nits
llargues. El riu s’omple de fauna ornitològica:
de cigonyes, d'esplugabous, d'agrons de tots
els colors, de corbs marins, d'ànecs de coll
verd... Vivim en un entorn privilegiat, tothom
ho afirma amb una certa enveja.
Al camp, les feines de la poda i la preparació
de la nova campanya segueixen el seu ritme.
Arriba desembre i amb ell la Festa Major.
Enguany sembla que tot anirà bastant rodat,
esperem que tot vagi bé.
A poc a poc vindrà l'hivern i la vida es farà més
interior i pausada. Viure la vida per mi vol dir
això: apreciar cada instant, cada detall del
paisatge, de la gent i de les circumstàncies que
ens sorprenen a cada pas.
Bona Festa Major!

Quim Estadella

Ajuntament Torres de Segre
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