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PRESENTACIÓ
CULTURA
Acte de proclamació i comiat del pubillatge 2021;
Ajuntament regala cultura als nounats 2021; El tió a l’Ermita;
Celebració de Santa Llúcia; Membres de la Coral La Lira canten Nadales
amb orquestra; Cantaire torressenc al videoclip de Nadal de Lleida TV;
Desembre solidari 2021; A Torres hem tingut un tronc de Nadal peculiar;
La música omple l’Església per Nadal.

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Augment d’influença aviària d’alta patogenicitat; Entrega nous calendaris;
Resum i reflexió de l’any 2021 des de TDSNaTur.

ESPORTS
La VIII Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’ es defineix i obre inscripcions;
Batuda de porc senglar amb els agents rurals a Utxesa;
Èlia Serra protagonista en el trofeu gimnàstica rítmica de Vic;
El primer equip de futbol sala del Torres segueix invicte en el campionat.

ACTUALITAT
L’impacte de la Covid-19 a Torres de Segre; Elecció de les postals de la
felicitació Nadal; L’Associació de Dones venen flors solidàries;
El Nadal arriba a l’Ajuntament de la mà d’en Paco Vidal; Visita de la
Consellera de Drets Socials; Sorteigs de cistelles i lots de Nadal diferents;
L’esperança i la màgia del desembre a la Residència Sant Guardià;
Torres de Segre, de nou solidari amb La Marató;
Festival Nadal a l’Escola; Parc de Nadal amb inflables i taller de robòtica;
Violència de gènere; La tasca del Grup de Rescat; Temps mes desembre.

LA FOTOGRAFIA DEL MES (Josep Manel Prada)
LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES
ACTUACIONS
L’ESPORTIU DE TORRES
L’ENTREVISTA
Sebastià Gertrúdix Romero de Ávila

SABIES QUE
Història del futbol sala a Torres de Segre

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

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

Finalitza el desembre, el mes que clou l’any i dona pas a
un nou període. Ho fa amb un temps una mica foll, que
sembla no saber ben bé que ens vol oferir, ni en quina
època de l’any estem: vent, boira, fred, humitat, sol,
temperatures primaverals... tot un còctel meteorològic
servit en 31 dies que deixa l’interrogant de saber del
cert l’esdevenir més immediat.
És ben sabut que a Torres de Segre, el mes de desembre,
resulta un dels períodes més festius i complets de l’any,
que ens contagia d’un ritme frenètic, intens i alhora
meravellós. L’extens i variat programa de la nostra
esperada i desitjada Festa Major en honor a Santa
Bàrbara; una nova edició de La Marató de TV3 que ha
mostrat de nou la solidaritat dels torressencs i les
torressenques o l’arribada d’un grup de tions a l’Ermita
i d’una nova veïna ‘la tronca’... s’afegeix a la màgia
d’aquests dies amb les festes nadalenques i les
vacances escolars del primer trimestre. Tot plegat, un
cúmul de sensacions i vivències que tan sols es poden
aconseguir en aquest darrer tram de l’any.
Tanquem un 2021 millorable en molts sentits però,
sobretot, en clau pandèmia. Sembla que ara la pregunta
ja no és sobre quan s’acabarà tot plegat, sinó sobre com
ho farà i com serà la vida després d’aquest temps
intens. La vacunació i el saber científic ens fa creure que
podrem tornar a la mateixa rutina d’abans. Pel camí,
però, el virus de la pobresa continua fent estralls.
Haurem après alguna cosa del temps que hem passat
confinats i de tota la resta? Aprofitem aquest moment
per aturar-nos i revisar allò que hem viscut. Podem ferho recorrent als lemes que ens han acompanyat tots
aquests mesos. Quan una expressió es fa popular és
perquè amaga quelcom essencial de l’esperit del nostre
temps. Buscar-hi el seu significat profund ens ha
d’ajudar a rearmar-nos interiorment per poder viure
l’any 2022 amb més serenor, lucidesa i compromís.
L’equip de redacció del Pregoner us desitja un feliç any.
Edita: Ajuntament de Torres de Segre
Dipòsit legal: DL L 1725-2015
Redacció i maquetació: JOAN COMPANYS CABAU
Col·laboració: CHRISTIAN ARANDA CUBELES i PEPITA RUESTES PIÑOL

Impressió: Anfigraf S.A.
Contacte: revistaelpregonerdetorres2@gmail.com

FESTA MAJOR

Santa Bàrbara 2021
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D

esprés de la Festa Major de l’any passat, reinventada, condicionada i amb una programació d’actes
més limitada i en format itinerant, davant una situació complicada de pandèmia, enguany, almenys,
s’ha pogut desenvolupar un símil més proper del que representava la festa per excel·lència al nostre
municipi, això sí, amb mesures sanitàries i control d’accés amb el certificat de vacunació, sempre amb la
finalitat de garantir, per davant de tot, la seguretat i la salut de la població complint amb els protocols
sanitaris exigits.
El virus segueix present, en noves variants que es resignen a desaparèixer adaptant-se a la immunitat de grup
però, per sort, l’alt índex de vacunació de la població manté l’afectació sobre un cert control. Un aspecte
significatiu que ha permès desenvolupar i gaudir d’aquesta Festa Major de Santa Bàrbara que finalitza amb
un bon regust de boca, després de sis dies de celebració plens d’actes i activitats diverses.
A continuació, farem una breu referència als esdeveniments viscuts durant la setmana festiva a Torres de
Segre. Un seguit de dies que s’inicià amb la festa del pubillatge de la qual farem ressenya a part al no tractarse d’un acte propi de la Festa Major.

Dissabte 4 de desembre
MISSA MAJOR EN HONOR A SANTA BÀRBARA, PREGÓ I PROCLAMACIÓ PUBILLATGE
Com no podia ser d’una altra manera, la Festa Major en
honor a Santa Bàrbara ha començat amb l’habitual
missa major, aquesta vegada a càrrec del Bisbe de
Lleida, Salvador Giménez i de mossèn Casildo.
A la cerimònia d’enguany, cantada pels membres de la
Coral La Lira a diferència de la de l’any passat a causa
de la Covid-19, hi ha assistit una bona munió de veïns i
veïnes que no s’han volgut perdre l’inici oficial de festes
en el format més tradicional.
La missa s’ha completat amb la tradicional benedicció
del pa beneït, que els assistents i el veïnat del municipi
han pogut recollir ells mateixos, així com també la
benedicció de les bandes i les faixes que portaran els
representants del pubillatge local durant el seu
mandat i dels rams amb els quals fan l’ofrena a la
nostra patrona.
Per cloure, s’ha realitzat l’habitual processó pels
carrers de la nostra vila, encapçalada per la imatge de
la nostra patrona Santa Bàrbara.
El seguici, format per les autoritats locals, membres del
pubillatge i diferents veïns i veïnes, ha estat
acompanyat musicalment per l’orquestra de la
Principal de la Bisbal, completant un recorregut pel
poble fins a retornar a l’església, després de l’esclat de
la d’una traca de petards davant de l’Ajuntament.

Les bandes i els rams del pubillatge abans de la seva benedicció,
a mans del Bisbe de Lleida durant la missa del primer dia

Inici del recorregut de la processó precedida per Santa Bàrbara
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Tot seguit, l’alcalde del municipi, en
Joan Carles Miró i Puigvecino, ha
donat la benvinguda als i les
presents i al poble en general amb el
discurs d’inici de celebració des del
balcó de l’Ajuntament per donar pas
a la renovació oficial del pubillatge
torressenc 2021-22 amb l’entrega
de les noves bandes i faixes a càrrec
dels regidors de l’actual Consistori.
A continuació, s’ha donat pas al
parlament del ‘pregoner’ de festes
escollit per enguany, en Francesc
Xavier Miarnau, pagès i veí de
Torres de Segre que ha fet un discurs
Joan Carles Miró -alcalde de la vila- i Francesc Xavier Miarnau -pregoner de la Festa Major 2021posant en valor la importància de
fent els respectius parlaments al veïnat torressenc, des del balcó de l’Ajuntament
l’agricultura per la nostra vila.
El Pubillatge entrant i sortint també han dirigit unes paraules als veïns i a les veïnes. Per cloure el matí, s’ha
encès la tradicional traca per tota la canalla i s’han realitzat les fotografies de rigor dels nous membres del
pubillatge a l’Ajuntament amb les autoritats presents i amb diferents membres de la família.

La proclamació del nou pubillatge des del balcó i l’inici oficial de la Festa

Fotografia del pubillatge 2021 amb els regidors i les regidores de l’Ajuntament

ENTREGA PREMIS DEL 7è CONCURS DE DIBUIX PER LA PORTADA DEL LLIBRE DE FESTA MAJOR
Abans de l’inici del primer cafè concert al pavelló,
membres del pubillatge torressenc han estat els
encarregats d’entregar els premis als guanyadors i
a les guanyadores del Concurs de Dibuix per la
portada, contraportada i pàgines centrals del
llibret de Festa Major.
A més a més, s’ha donat un obsequi per a tots els
nens i les nenes que han participat en l’esmentat
concurs que ja fa set anys que es duu a terme
demostrant la creativitat dels més menuts de la vila.

Nens i nenes del municipi que han participat en el concurs de dibuix
Revista
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CAFÈ CONCERT I BALL DE TARDA AMB LA ‘PRINCIPAL DE LA BISBAL’

Imatge del cafè concert amb taules sobre la pista de ball

Pels volts de les 17:00 hores de la tarda, s’han encetat
les primeres de les diverses sessions de concerts i
balls de tarda. L’orquestra ‘La Principal de la Bisbal’
ha estat l’encarregada, en primer terme, d’amenitzar
la vetllada amb un magnífic cafè concert davant una
bona presència de públic que ha ocupat la pista del
pavelló, assentats en diferents taules disposades, i
que han gaudit de la música i d’un bon cafè.
Després d’un breu temps de pausa, ha donat inici la
primera sessió de ball, amb la mateixa agrupació
musical com a protagonista i amb la pista lliure per les
parelles que han volgut ballar versions diverses de
cançons de tots els temps.

CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
Com a cloenda del primer dia, al finalitzar la primera sessió
de ball de tarda tal com és costum, s’ha realitzat un magnífic
castell de focs d’artifici a càrrec de Pirotècnia Tomàs, una
empresa especialista de reconegut prestigi dins el món de la
pirotècnia, encarregada de dur a terme l’esperat espectacle
al nostre poble en els darrers anys.
Aquest cop, condicionats pel fort vent però sense boira,
l’espectacle de llums, so i colors s’ha fet a menys alçada per
afavorir que es poguessin veure millor.
Els focs han posat de nou la màgia d’inici a la nostra esperada
Festa Major i han aconseguit arrencar un fort aplaudiment
entre els assistents, moments després de l’encesa de la
figura de Santa Bàrbara.
Com a novetat d’enguany, des de l’Ajuntament s’ha fet les
gestions per a poder realitzar una gravació amb dron durant
l’espectacle visual i sonor, amb el propòsit d’obtenir unes
imatges aèries de Torres de Segre úniques, en un dels
moments més emotius i magnífics de l’any. Un
enregistrament en vídeo espectacular que s’emprarà per a la
promoció de la vila en diferents canals informatius i del que
se n’ha mostrat i compartit una part a les xarxes socials del
Consistori -Facebook i Instagram-.
Qui no hàgiu tingut l’oportunitat de veure
les imatges aèries, us facilitem el següent
QR on les podreu contemplar un cop
escanejat amb la càmera de la vostra
tauleta o telèfon mòbil.

Fotografia de Josep M. Prada des del Molí

Fotografia d’en Fernando Curcó, des del pont il·luminat de Torres
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Diumenge 5 de desembre
TIRADA AL PLAT DE FESTA MAJOR
Recuperant la tradició de l’activitat, la Societat de
Caçadors local ha pogut realitzar la tirada al plat en un
format similar al d’abans de l’aparició del coronavirus.
Aquest cop, davant la impossibilitat de fer-ho al
terreny del costat del camp de tir i després de moltes
gestions de l’Ajuntament i de la Junta de la Societat,
s’ha pogut desenvolupar la tirada en un nou escenari
municipal (antic circuit de motocròs) que s’ha preparat
per a l’ocasió tot netejant l’accés i adaptant un espai
per l’aparcament de vehicles. Un lloc que ha satisfet als
participants i que es valora que pugui acollir més
tirades al llarg de l’any.
L’esmentada activitat s’ha dut a terme durant el matí,
sota fortes ràfegues d’un vent gèlid que ha condicionat
força les tirades, s’ha iniciat amb un bon esmorzar de
brasa popular per agafar forces i reposar-se de les
condicions meteorològiques adverses.
Els participants han disposat i gaudit d’un camp amb 5
plats diferents que ha variat la trajectòria tres cops.
Amb sèries de 4 tiradors i 25 plats la sèrie, que podien
estar dalt o baix del recorregut, s’ha acabat tirant un
total de 1200 plats, aproximadament.
Els tres primers classificats d’aquesta tirada de Festa
El fort vent no ha estat impediment per fer les tirades al plat
Major han estat en aquest ordre:
1r. Joan Ramon Ruestes, 2n. Antonio Carmona i 3r. Carles Ruestes.
La jornada, que s’ha desenvolupat entre un ambient d’harmonia i companyonia ha finalitzat amb l’entrega
dels premis als guanyadors i dels obsequis dels diferents col·laboradors a la resta de tiradors.

CIRCUIT D’INFLABLES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU
Durant tres dies al matí al llarg de la Festa Major, en
concret el diumenge 5, el dimarts 7 i el dimecres 8 de
desembre, el pavelló poliesportiu ha acollit també
propostes per als més petits com ara els circuits de
castells d’inflables que s’han instal·lat, durant tres hores
cada dia, amb el propòsit d’entretenir i fer gaudir als
menuts de casa oferint un ampli espai de joc i d’esbarjo
segur i apte per a diferents edats.
D’aquesta manera, l’espai de la pista de ball s’ha ocupat
amb inflables diversos, des de llits elàstics, jocs d’agilitat i
destresa fins als típics castells d’aire de temàtica variada.
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INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE DIBUIX DEL LLIBRET I DE JOGUINES ANTIGUES
A les 11:00 h del matí del diumenge dia 5, ha tingut lloc la
inauguració de dues exposicions a la nova sala del Museu
de l’Evolució, situada a la part superior que esdevindrà, en
endavant, el lloc on el Consistori ubicarà les diferents
exposicions itinerants que es proposin.
Per una banda, hi havia la mostra dels diferents dibuixos
per tal d’il·lustrar el llibret de la Festa Major que van fer
nens i nenes d’entre 3 i 11 anys de Torres. Un total de 15
dibuixos disposat en una paret de la sala.
Per un altre costat, s’ha pogut veure també una exposició
de joguines antigues, anteriors a l’any 2000, que diferents
vilatans/es han cedit per tal de ser exposades. La Comissió
de Cultura ha proposat una retrospectiva que ha anat des
de les joguines més antigues de les que disposava el Museu,
passant per les dècades dels anys 50 als 90. A part de les
diferents joguines de cada temps, s’ha proposat també,
una visió dels diferents jocs de carrer i una breu sinopsi de
les joguines més famoses de cada etapa.
Més d’un centenar de persones han passat per aquesta
nova sala d’exposicions, que ha estat oberta al públic del
dia 5 al 8 de desembre de les 11:00 a les 13:00 hores, al
mateix temps també s’ha pogut visitar la resta de les sales
que conformen el Museu.

Inauguració oficial de la nova sala amb els dibuixos infantils

Una part de la col·lecció de joguines antigues exposades

EXHIBICIÓ DE TRIAL ENDURO
A la mateixa hora que la inauguració de l’exposició del
Molí, s’ha donat inici també una demostració de trial
enduro en un circuit preparat per a l’ocasió, en un dels
terrenys propers del pavelló poliesportiu.
L’activitat, que ha estat organitzada per l’equip Official
Team Sherco Torres de Segre, ha comptat amb la
participació d’uns pilots professionals amb motos de
trial i d’un jove pilot amb una bicicleta també d’aquesta
modalitat que han anat fent gala de la seva agilitat sobre
les dues rodes ‘jugant’ amb els diferents obstacles
disposats per l’espai d’actuació.
Una exhibició d’unes hores, d’autèntica concentració,
equilibri i tècnica que ha animat als espectadors i que ha
deixat força sorprès al públic assistent que, alhora, ha
gaudit d’allò més de l’espectacle i ha correspost als
esportistes, com no podia ser d’una altra manera, amb
un fort aplaudiment.
Els pilots fent l’exhibició amb els obstacles variats del circuit
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MASTERCLASS DE ‘SHUFFLE’ AMB SARA ALARCÓN

La Sara Alarcón ensenyant passos bàsics als nens i les nenes

Prop de migdia, l’atenció s’ha desviat un altre cop
cap a l’interior del pavelló que, aquest cop, ha
esdevingut en un espai de ball dirigit a càrrec de la
influencer i ballarina professional, Sara Alarcón.
La classe dirigida ha estat centrada en una iniciació
al ‘shuffle dance’, una dansa que enllaça coordinació
i creativitat de moviments i que s’ha instal·lat com a
tendència mundial gràcies a les diferents
plataformes d’internet.
En cloure la ‘masterclass’, s’han fet fotografies i tiktoks amb la protagonista.

ACTUACIÓ DE TEATRE DE L’OBRA ‘LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK’
A les 16:30 hores de la tarda, la companyia ‘Teatre del
Talión’, ha estat l’encarregada de representar l'obra de
teatre 'La importància de ser Frank', d'Oscar Wilde.
Aquesta representació, formava part de les actuacions de la
dissetena edició del circuit de teatre amateur ‘Vesprades
Teatrals’ que organitza el Consell Comarcal del Segrià,
juntament amb els ajuntaments implicats en el projecte.
Aquesta companyia lleidatana, nodrida en la seva majoria
d’actors i actrius provinents del Col·legi d’advocats de Lleida,
ja fa més de vint anys que representa espectacles arreu de
Els actors i actrius durant la representació de l’obra
l’estat espanyol i ha estat guardonada multitud de vegades
per la seva posada en escena i la seva interpretació. Teatre del Talión va interpretar el clàssic d’Oscar Wilde
d’una manera exquisida i amb aquesta comèdia subtil ha aconseguit arrencar els aplaudiments de la gent.

BALL DE TARDA AMB ‘JAMAICA SHOW’
Durant unes tres hores
seguides, en concret de les
18:00 fins a les 21:00 del
vespre, l’orquestra ‘Jamaica
Show’ ha aconseguit posar
el ritme i l’espectacle sobre
l’escenari, tot contagiant a
la pista de ball del pavelló
Les coreografies i la interacció directa amb el públic ha estat la dinàmica de la seva actuació
poliesportiu
que
s’ha
omplert de balladors i de balladores que no han deixat de ballar amb les diferents coreografies i passos del
grup musical format per 14 artistes i que cuida molt la seva posada en escena sobre l’escenari, un fet que
agraeix i fa gaudir molt a l’espectador.
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Dilluns 6 de desembre
DIANA FLOREJADA AMB LA BANDA MUNICIPAL DE TAMBORS I CORNETES
De bon matí, ben d’hora, la banda municipal de
tambors i cornetes de Torres de Segre han fet la
clàssica ‘Diana Florejada’ amb el propòsit de perdurar,
un any més, amb la tradició de “despertar” al veïnat
torressenc per anunciar els dies de Festa i de celebració
al nostre poble. Fent un recorregut per bona part dels
carrers del nostre municipi, la comitiva instrumental ha
visitat, en primer lloc, la casa del senyor batlle així com
la dels nous representants del pubillatge local, com a
mostra d’homenatge a la seva recent elecció.

La banda torressenca davant la casa de la Pubilla de Torres de Segre

TEATRE INFANTIL AMB LA COMPANYIA ‘LA BALDUFA’
A les 10:00 hores del matí ha estat el torn d’una proposta infantil
força entretinguda. Un espectacle teatral itinerant de titelles a
càrrec de la companyia ‘La Baldufa’ que ha interpretat la seva
obra ‘safari’, on dos divertits i intrèpids personatges han explicat
als més menuts el conflicte ocorregut a la sabana i proven de
resoldre’l amb l’ajuda d’un públic entregat.
Una bona estona plena de somriures i molt d’entreteniment.

TIRADA DE BITLLES
El Club Atlètic Bitlles de Torres de Segre, un any més, ha
volgut participar amb els actes de la Festa Major
organitzant una tirada amistosa entre els jugadors i les
jugadores que formen l’equip local aquesta temporada.
La jornada esportiva s’ha iniciat d’hora amb un esmorzar
de brasa ben calent per a tots els i les assistents.
Tot seguit, s’ha delimitat amb guix el terreny de joc,
aquesta vegada a la part superior de les piscines per
proximitat a la zona d’esmorzar, i s’han ‘plantat’ les bitlles
de fusta catalanes per iniciar les diferents tirades
d’entrenament amb l’aturada de la competició amb les
festes nadalenques a tocar.
Abans, la representació del nou pubillatge que s’ha
apropat al camp de bitlles, seguint la tradició, han pogut
practicar uns quants llançaments amb els ‘bitllots’
d’aquest esport tradicional que segueix ben viu i
competint al nostre municipi gràcies, sobretot, a la bona
feina i dedicació de l’actual Junta i membres diversos del
Club bitllaire local.

L’Hereuet de Torres provant sort amb el llançament dels ‘bitllots’

Jugadors i jugadores del Club de Bitlles amb el pubillatge local
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ACTIVITAT DE KARTS I BALANZ BIKES
Durant el matí del mateix dia, entre la
plaça dels Països Catalans i el carrer
lateral del pavelló, s’ha establert un
circuit per a poder gaudir d’activitats
rodades.
Per un costat, al llarg de la plaça, una
opció més assequible amb un recorregut
per a fer amb ‘balanz bikes’, un vehicle
a pedals que s’acciona assegut sobre un
seient i amb les cames estirades.
La segona opció, de més dificultat, era
participar en el circuit de karts, uns
vehicles de motor similars a uns cotxes
L’activitat de Karts i de les balanz bikes ha despertat un alt interès als joves pilots torressencs
de dimensions reduïdes.
Ambdues propostes han tingut una gran acceptació entre la mainada que no s’han volgut perdre una activitat
que ha estat operativa durant més de dues hores.

BALLADA DE SARDANES AMB L’ESCOLA SARDANISTA DE TORRES DE SEGRE
Arribat migdia del mateix dilluns, ha estat el torn
de l’habitual ballada de sardanes que, any rere
any, organitza l’Escola Sardanista de Torres de
Segre, aconseguint reunir per l’esmentada
trobada un bon nombre de dansaires provinents
de colles sardanistes diverses.
La jornada s’ha desenvolupat amb la
companyonia i el bon ambient que la
caracteritza sempre, on els diferents
participants han pogut dansar diverses peces
interpretades magistralment per la cobla
orquestra ‘Costa Brava’.
Una trobada sardanista prou important dins el
programa de la Festa Major de Santa Bàrbara
pel que representa i que segueix persistint com
una vetllada d’autèntic homenatge a la dansa
catalana per excel·lència: la sardana.

Gran rotllana sardanista per ballar la ‘Santa Espina’

“La sardana és la dansa més bella
de totes les danses que es fan i es desfan;
és la mòbil magnífica anella
que amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant”.
-fragment poema de Joan Maragall-

Membres de l’Escola Sardanista, balladors/es i representants del pubillatge
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CAFÈ CONCERT I BALL DE TARDA AMB LA ‘COSTA BRAVA’ I SORTEIG DELS DOS QUADRES
El cafè concert i la posterior sessió de ball de tarda del dilluns 6 de desembre ha anat a càrrec de l’orquestra
‘Costa Brava’. Una agrupació musical fundada l’any 1956 a Palafrugell que és habitual al repertori de la nostra
Festa i que ha delectat al públic present amb un variat repertori.
Acabat el cafè concert, abans d’iniciar la sessió de ball, s’ha aprofitat la pausa per a fer el sorteig solidari pels
damnificats de l’illa de La Palma, dels dos quadres de pintura ràpida que l’Ajuntament ha disposat per
recollir fons per a mirar de col·laborar amb la gent de l’esmentada illa afectada per l’erupció del volcà.
D’aquesta manera, les pubilletes han estat les encarregades d’extreure les dues butlletes guanyadores, per
un costat del sorteig de les participacions de la gent en els diferents comerços i serveis locals i, per un altre
de la venda de tires que s’ha fet a l’inici d’aquest cafè concert. Les dues persones afortunades han estat la
Montse Boqué i l’Albert Filella i la recaptació total que s’ha fet arribar a La Palma són 839 euros.

La Costa Brava durant el cafè concert

Moment d’entrega dels dos quadres a la Montse Boqué i l’Albert Filella

Dimarts 7 de desembre
JORNADA DE PESCA INFANTIL A LA BASSA DEL RIU
El Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre, amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha organitzat una vegada
més l’activitat de pesca infantil a la bassa del riu del camí verd.
Sota unes condicions climàtiques força favorables, després d’un bon esmorzar amb coca i xocolata calenta,
s’ha pogut gaudir d’una bona jornada matinal de pesca, amb la participació d’una vintena de nens i nenes
que han practicat l’art de la pesca acompanyats dels seus pares, tiets i avis, en un espai còmode que s’ha
preparat per a l’ocasió amb l’alliberament, dies abans, de 60 quilograms de truites comunes, que no han
pogut resistir-se als diferents esquers que els joves pescadors han utilitzat per a capturar-les.

La paciència i els bons consells de membres del Club de Pesca han estat els artífexs de l’èxit de captures
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CAFÈ CONCERT AMB L’ACTUACIÓ D’ÒPERA ULISES
La tarda del dimarts 7 de
desembre ha estat un pèl
diferent de les anteriors de
Festa dins el pavelló, amb
l’actuació d’Òpera Ulises,
un grup format per quatre
cantants que ha interpretat,
durant tres hores, diferents
peces de renom dins el món
L’Òpera en la seva màxima expressió ha captivat als espectadors, oferint un registre totalment diferent
de l’òpera. Amb un to de
veu privilegiat, la pista del poliesportiu s’ha convertit en un amfiteatre provisional on el públic ha gaudit de
la potència vocal dels artistes fusionada amb la melodia musical de les cançons. En síntesi, una proposta
diferent que ha suposat un canvi de registre i que ha substituït l’habitual sessió de ball pròpia de cada dia,
amb una gran acceptació d’entre els assistents a l’espectacle.

Dimecres 8 de desembre
MISSA MAJOR EN HONOR A LA IMMACULADA CONCEPCIÓ
El darrer dels actes litúrgics d’aquesta Festa Major, no ha comptat amb la mateixa
assistència que el primer, però no per això ha estat menys representatiu.
Els membres de la Coral ‘La Lira’ han estat els encarregats de musicalitzar una missa,
on mossèn Casildo ha enaltit la figura de la Verge Maria i el dogma que assenyala
que va ser preservada de tot pecat original. Dogma que és el que es celebra
precisament aquest dia.
A més a més dels assistents i els representants municipals, els i les membres del
pubillatge torressenc han dipositat els seus rams als peus d’una imatge de La
Inmaculada Concepció, col·locada prop de l’altar. Aquesta ofrena floral, que ja és una
tradició a la nostra vila, i que tanca la nostra Festa Major, s’emmarca dins del període
d’advent, preparatori a les festes de Nadal.

Les veus dels cantaires de la Coral ‘La Lira’ durant la cerimònia

Ofrena de membres del pubillatge local a la Immaculada Concepció
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GRUPS DE VERSIONS, NITS DE MARXA, DJS I... LA FESTA WONDER DEL SEGRE
La Festa Major d’enguany ha pogut gaudir de nou de bona part de l’essència de celebració a la qual estàvem
acostumats, després de dos anys complicats per l’arribada d’aquesta inesperada pandèmia mundial.
Sense cap dubte, un dels atractius principals i tret d’identitat de la nostra Festa per excel·lència són els grups
i els conjunts musicals que venen a actuar i a oferir el seu espectacle o show a l’espai del pavelló poliesportiu,
convertit per uns dies en un temple de retrobaments, d’exhibicions i molta diversió.
Un any més, la bona tasca conjunta de la Comissió de Festes
de l’Ajuntament i l’empresa d’espectacles representant
Events Catalunya han aconseguit elaborar un repertori
variat, complet i d’alt nivell.
D’entre totes les actuacions, bona part d’elles descrites fins
ara, ens centrarem en els que s’han dut a terme a la nit fins
Els DJs torressencs Panxo i Cactus durant la seva actuació
a altes hores de la matinada.
Així doncs, la primera nit ha estat prou intensa amb la
participació de tres discjòqueis de característiques i varietat
musical diferent, el Dj. Santi Roig i els DJs locals Panxo i
Cactus.
Diumenge 5 de desembre, ha estat el torn d’iniciar les
propostes de nit el grup ‘Lágrimas de sangre’, una banda de
rap combatiu formada al Masnou i Barcelona que ha aportat
un registre musical diferent. A continuació, ha agafat el
relleu DJ Marsal Ventura que ha posat dosis de ritme intens
fins a la matinada.
L’endemà dilluns, ‘Non Stop Band’, un conjunt de recent
Non Stop Band, un conjunt que s’ha estrenat a la cartellera
formació que donarà molt de parlar en els pròxims anys, ha
iniciat la ronda d’actuacions de la nit durant unes hores, per
donar lloc en darrer terme a Dj. Cristian Andor.
El dia següent, dimarts 7 de desembre, a partir de la
mitjanit, s’iniciava un dels plats forts de la Festa que tancava
un cicle de cinc dies de categoria. Sens dubte, una de les nits
més esperades, amb la quarta edició de “Wonder de
Segre”, consolidada com la festa oficial Wonder de les
terres de Lleida i que ha aconseguit, un any més, fer del
pavelló municipal una rèplica de la desapareguda discoteca
Wonder de Lleida amb l’actuació dels seus discjòqueis
La Wonder del Segre ha esdevingut l’esdeveniment més esperat
habituals: DJ Joseph, DJ Ramos i l’estrella convidada, Paco
Pil que han fet vibrar el públic present a la pista tot recordant cançons mítiques d’aquesta època.
La posada en escena en general, la il·luminació o les figures d’animals gegants amb llums han aconseguit fer
gaudir d’allò més als nostàlgics de generacions diferents que han acudit a la cita després d’una gran
expectació mediàtica dies abans de l’esdeveniment.
Tots els concerts i actuacions que s’han realitzat han estat condicionats pel control d’aforament establert
així com el control d’accés amb el certificat Covid que ha garantit l’entrada al recinte de persones amb la
pauta de vacunació completa. Unes mesures d’obligat compliment per poder celebrar aquest tipus
d’esdeveniments amb el màxim de garanties possible.
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ACTE DE PROCLAMACIÓ I COMIAT DEL PUBILLATGE 2021
Un centenar de persones, provinents de vint-i-cinc
municipis, representants de 15 comarques catalanes i
andorranes, han omplert el pavelló poliesportiu de Torres
de Segre el dia 3 de desembre, per tal d’acomiadar i donar
la benvinguda al nou pubillatge torressenc.
L’acte, organitzat des de la Regidoria de Cultura, ha
començat a les 19:30 hores, a la Sala d’Actes de la Plaça
Catalunya que ha esdevingut el punt de trobada,
confirmació i comprovació del certificat Covid de tots/es
els/les assistents.
El pavelló vestit de gala ha estat l’escenari que ha acollit el certamen
A continuació, la Banda de Cornetes i Tambors de Torres
de Segre, ha precedit un recorregut per diferents carrers
del poble fins arribar a la Plaça dels Països Catalans, on s’ha
fet un passadís d’entrada als representants del pubillatge.
A l’interior del poliesportiu, una bona munió de gent del
municipi han ocupat seient per no perdre’s un
esdeveniment tant bonic. Una instal·lació, guarnida,
enllumenada i adequada ja per a la Festa Major, que lluïa
de forma espectacular juntament amb una llarga catifa
El pubillatge entrant disposat dalt de l’escenari
vermella que mostrava la rellevància de l’acte. Els diferents
representants del pubillatge, tan els locals com els d’arreu,
han fer les seves corresponents entrades amb
acompanyament musical, posant davant dels diferents
fotògrafs, encarregats d’immortalitzar aquest moment.
El grup del pubillatge entrant ha encapçalat la comitiva i les
entrades del pubillatge torressenc sortint, que foren les
darreres per la seva part, han anat acompanyades de
diferents regidors i regidores del Consistori.
Els conductors de l’acte han estat la Pubilla i l’Hereu de
Foto de cloenda amb tot el pubillatge participant
Torres de Segre 2018/19, l’Aina Companys i el Marcel
Barberà. Tots dos han estat els encarregats de cantar les entrades, donar pas a les imposicions de les bandes
i faixes provisionals al pubillatge entrant, preguntar al pubillatge sortint qui volien que els tragués la banda o
faixa i donar pas als diferents parlaments, encapçalats pel pubillatge sortint, seguit per un representant de
Foment de les Tradicions Catalanes i acabant per l’alcalde de la vila, en Joan Carles Miró.
L’acte protocol·lari s’ha finalitzat amb el ‘Cant dels Segadors’ i una foto de grup amb tots els i les participants.
Posteriorment, al mateix lloc de celebració i en un espai delimitat, ha tingut lloc un sopar d’uns cent quaranta
comensals, comptant al pubillatge i acompanyants (que prèviament s’havien inscrit i pagat), la Banda i
representants municipals. L’Àpat, encarregat a una empresa de càtering, ha estat presentat de forma
individual responent a totes les mesures sanitàries exigents.
La vetllada s’ha acabat amb una disco mòbil a càrrec dels discjòqueis Bleizy i Narcís, de la que han pogut
gaudir tothom que ha volgut i participat en el preludi de la nostra Festa Major de Sant Bàrbara 2021.
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L’AJUNTAMENT REGALA CULTURA ALS NADONS TORRESSENCS NASCUTS AL 2021
Durant aquest any 2021, una quinzena de nadons han nascut al poble, esdevenint veïns i veïnes nostres.
Des de l’Ajuntament de Torres de Segre, se’ls ha volgut donar la benvinguda amb un obsequi carregat de
bons propòsits, tant pels nadons com per a les seves famílies.
A tal efecte, durant el matí del diumenge dia 12 de desembre, una delegació del Consistori, encapçalada per
l’alcalde, en Joan Carles Miró, ha visitat les llars que han estat agraciades amb un naixement.
Un petit lot, que amb el títol ‘Créixer i llegir junts’ intenta recordar a les famílies la importància de fomentar
la lectura i la música des dels primers moments. Un detall en nom de la vila que consta de:
✓ El llibre ‘Llegir i créixer junts’, escrit per Ramon Besora i il·lustrat pel pedagog Francesco Tonucci. En
aquest volum els pares i mares podran trobar les pautes per orientar als infants en la lectura, en cada
etapa de la vida.
✓ Un llibre de ‘Babar’, un dels contes clàssics més importants de la literatura infantil de Pagès editors.
✓ Un CD de cançons de bressol.
✓ Una targeta per poder tramitar el carnet de la Biblioteca de Torres.
Aquesta proposta, duta a terme des de la Regidoria de Cultura, aposta per fomentar la Cultura i la llengua
catalana entre les totes famílies sigui quin sigui el seu origen i teixir, alhora, una bona entesa social i un
enriquiment personal, imprescindibles per una convivència pacífica i democràtica.
Des de l’Ajuntament de Torres de Segre, en nom de tot el poble, volem aprofitar l’avinentesa per donar la
benvinguda a tots els nadons i, per descomptat, felicitar a totes les seves famílies:

l’Andrei

l’Imran

la Sarayma

la Ioana

el Nidal

el Paul

el Jose

el Jan

la Vanesa

el Pol

la Livia

el Stefan

el Roc

el Marc

La Hidaya

Algunes de les entregues efectuades a les famílies amb la presència dels nounats protagonistes d’aquest article
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ANEM A BUSCAR EL NOSTRE TRONC A L’ERMITA I COL·LABOREM AMB LA MARATÓ
El tió és una de les tradicions nadalenques més estimades del nostre temps; no hi ha
infant que es resisteixi a aquest tronc màgic. Actualment, s’ha convertit en el millor
amic dels més menuts de casa i fins i tot s’han escrit contes i s’han cosit peluixos en
honor seu. Però encara que sembli curiós, fa anys no es feia cagar pensant en la canalla,
sinó que tenia una funció familiar i normalment cagava les postres de Nadal. Una
tradició que en algunes cases encara perdura. A més, el tió, tronc de Nadal o soca s’ha
convertit en un signe d’identitat català, és per això que li posem la barretina.
Setze famílies de Torres de Segre han anat a buscar el seu
tronc de Nadal a l’Ermita de Carrassumada el dia 12 de
desembre. Pares, mares, padrins i padrines però,
especialment, els infants de cada casa, han gaudit d’allò
més en la recerca del seu tronc familiar.
Aquesta recerca ha consistit en un seguit de pistes que,
dipositades en un sobre, els i les representants del
pubillatge assistent, els han anat lliurant. Amb aquesta
informació, cada família havia de descobrir on s’amagava
el seu tronc.
Aquesta ha estat una bona manera de descobrir indrets i
racons del turó de Carrassumada, que no són massa
coneguts. Per exemple, algú s’ha assabentat per primera
vegada que a l’Ermita hi ha una olivera, on és la caseta del
dipòsit, l’entrada als serveis o el sentit de pujada o baixada
dels diferents camins.
Aquesta activitat ha set amenitzada per dos pastors que
amb cançons, música i jocs han omplert una estona de
diversió i tradició, en un matí en què ha lluït el sol i la
temperatura ha estat força agradable
A l’arribada, tothom ha quedat molt sorprès al veure que el
tronc gegant de Torres, que per primer cop ha visitat la
nostra vila i que des del dia 1 de desembre havia estat al
costat de l’església i davant de l’Ajuntament, havia pujat
també a l’Ermita per no perdre’s la divertida recerca. Ningú
ha desaprofitat l’oportunitat de fer-se una fotografia al seu
costat.
Aquesta activitat, ha estat impulsada des de la Regidoria de
Cultura, amb la col·laboració de l’Associació dels ‘Amics de
la Mare de Déu de Carrassumada’, i ha tingut com a
segona finalitat a part de la descrita i que ha estat la
recaptació de fons per la Marató de TV3.
A tal efecte, s’ha dipositat una caixeta solidària que ha
obtingut la quantitat de 71,21 euros.
Els Amics de la Mare de Déu arrodoniren aquesta
quantitat per a poder lliurar 100 euros a la Marató.

L’arribada dels diferents tions a les escales de pedra de l’Ermita

La Pepita Ruestes i el Raül Esteve rebent a les famílies

Els dos pastors han amenitzat la jornada amb música catalana

Els nens i les nenes ben satisfets d’haver trobat el seu tió
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CELEBRACIÓ DE SANTA LLÚCIA A TORRES DE SEGRE
Dues activitats organitzades per dues entitats del poble, han marcat la celebració de Santa Llúcia 2021.
Recordem que ‘Llúcia de Siracusa’, coneguda com a ‘Santa Llúcia’, va ser una jove màrtir cristiana que és
venerada com a santa per les esglésies catòlica i ortodoxa. La seva festivitat se celebra el 13 de desembre, la
nit més llarga de l'any, segons el primer calendari julià, i és la santa patrona dels cecs i els mals de la vista.
Aquesta, ha estat doncs la data escollida per
l’Associació de Dones ‘Santa Àgata’ de Torres de
Segre per tal de celebrar una missa en honor a la
Santa i recordar alhora a les sòcies difuntes durant
els últims mesos:
• Tresina Comabella Martínez
• Pepita Closa Vidal
• Maria Montserrat Florensa Escolà
• Rosa Forcat Oriola
• Pepita Monné Fuertes
• Juanita Monné Torrentó
• Josefa Soler Cortés
Membres de l’actual Junta de l’Associació de Dones amb mossèn Casildo
• Amparo Vilalta Escolà
Després de la celebració eclesiàstica, la Junta de la
Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’, ha convidat a tothom
a assistir a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya per
participar en el Cinefòrum que havien organitzat.
En Pau Burbonet, representant de la Cooperativa
‘Cimae’ -especialitzada a portar cinefòrums per tot
Catalunya-, ha introduït la pel·lícula comentant que
era una divertida comèdia francesa.
El públic assistent abans de donar inici al visionat de la pel·lícula
Amb un títol tan suggeridor com “Eres muy guapo”,
tracta d’un home que envidua i la manera com segueix endavant en un petit poble rural. Una temàtica
divertida que també ha servit per a la reflexió, la posada en comú i un col·loqui posterior entre els i les
assistents.
Aquesta activitat, ja fa uns quatre anys que s’organitza des de la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’, coincidint
amb la festivitat de Santa Llúcia.

MEMBRES DE LA CORAL DE TORRES CANTEN NADALES AMB ORQUESTRA
Una desena de cantaires de la Coral ‘La Lira’ de Torres
de Segre han participat, el passat 16 de desembre, en
el Taller participatiu que l’Unicorn i l’Ensemble Udl cor i orquestra de la Universitat de Lleida- i el Robert
Faltus, com a director, han ofert a Lleida.
Aquest, ha estat un taller gratuït i que s’ha ofert a totes
les formacions corals de les contrades de Ponent que
estiguessin disposades a viure l’experiència de cantar
nadales juntament amb una orquestra en directe.
L’orquestra ha acompanyat les veus dels i les cantaires
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L’Auditori del Centre de Cultures i Cooperació
Transfronterera -Campus Cappont de la UdL-,
ha estat el lloc on, amb una sola sessió de 90
minuts, els i les nostres cantaires han compartit
amb altres cantaires d’Alguaire, Puigvert i
Lleida, entre altres, l’atmosfera nadalenca.
Les diferents agrupacions corals han cantat
nadales tan conegudes com: ‘El desembre
congelat’, ‘Fum Fum Fum’, ‘Sant Nit’ o ‘el
tamborilero’. En l’esmentat taller, han pogut
Els i les cantaires cantant les nadales des de la grada amb els músics de l’orquestra
treballar aquestes nadales amb arranjaments
fets pel director i, possiblement, alguna d’aquestes versions les podrem escoltar en el concert de Nadal que
la Coral ‘La Lira’ ens oferirà al poble el proper dia 2 de gener.
Recordem que els i les membres de la Coral ja van compartir escenari amb l’Unicorn i L’Ensemble UdL i el
director Robert Faltus, el passat dia 7 de novembre, quan van formar part del Cor del Segrià en el concert
que es va dur a terme a la Seu Vella de Lleida.

UN CANTAIRE DE TORRES DE SEGRE PARTICIPA EN EL VIDEOCLIP DE NADAL DE LLEIDA TV
El torressenc Moisés Barberà, component
del cor de l’ESO de l’escola de música
L’Intèrpret, ha participat darrerament en
l’enregistrament d’una cançó que l’artista
lleidatà Miki Florensa ha realitzat per a
Lleida TV. El Miquel Florensa va estudiar
des de petit a L’Intèrpret i, en l’actualitat,
és el guitarrista del conegut grup de
versions ‘La Pegatina’ i està començant,
paral·lelament, la seva carrera en solitari.
Moisés Barberà, el primer per l’esquerra, assajant amb els seus companys i companyes
L'esmentat enregistrament s’ha fet el
dissabte dia 4 de desembre als estudis de
L’Intèrpret.
Durant la primera hora, s’ha enregistrat
l’àudio d’una cançó que, prèviament
havien assajat, i després una productora
de vídeo ha enregistrat al cor per a sortir al
videoclip definitiu que s’emet, aquestes
festes de Nadal, per Lleida TV i per la
CD nadalenc ‘Els Pastorets’, enregistrat l’any 2017, amb la veu d’en Moisés, entre altres
Xarxa de Televisions Locals.
El Moisés, que cursa primer grau de cant professional a L’Intèrpret, trompeta i Big Band, ja ha cantat en
solitari i va formar part del cor que va enregistrar un seguit de cançons per la representació dels ‘Pastorets’
de l’Escola Terraferma, l’any 2017. Aquest espectacle que va fer una petita gira per terres lleidatanes, va
recaptar fons per La Marató de TV3 que, aquell any, estava dedicada a les malalties infeccioses.
Esperem que el Moisés Barberà continuï amb els seus estudis de cant i d’instruments i que esdevingui un
professional en aquest art cultural.
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TORRES DE SEGRE COL·LABORA EN UN NOU DESEMBRE SOLIDARI
La solidaritat del poble de Torres de Segre ha ocupat, un any més i per segon cop consecutiu, la Plaça
Catalunya i els porxos de l’Ajuntament en una nova edició del Desembre Solidari que s’impulsa des de les
regidories de Cultura i Drets socials de l’Ajuntament.
Cada dijous del mes de desembre, de les 15:00 a les 17:00 hores, una paradeta de llibres descatalogats de
la biblioteca Guillem de Cervera, ha estat el reclam perquè tothom que volgués ajudar, ho pogués fer
comprant un llibre o bé 4 revistes pel mòdic preu d’un euro.
Aquest any s’ha ofert també la possibilitat de contribuir-hi aportant aliments diversos de primera necessitat.
La finalitat de tot plegat no ha estat altra que la de destinar la recaptació obtinguda a diferents entitats que
treballen pels col·lectius més desafavorits, aconseguint una recollida prou rellevant:
Dijous 2 de desembre
Banc dels Aliments de Lleida

Dijous 9 de desembre
Càritas Diocesana de Lleida

Dijous 16 de desembre
La Marató de TV3

Dijous 23 de desembre
AFANOC Lleida

Recaptació total = 220€

Recaptació total = 250€
50 € (paradeta)
100 € (Càritas parroquial Torres)
100 € (aportació Ajuntament)

Recaptació total = 165€

Recaptació total = 160€

65 € (paradeta)
100 € (aportació Ajuntament)

60 € (paradeta)
100 € (aportació Ajuntament)

120 € (paradeta)
100 € (aportació Ajuntament)

Tot i que la valoració d’aquesta segona edició del ‘desembre solidari’ ha estat satisfactòria, aquest 2021,
la recaptació ha estat sensiblement més baixa que la de l’any passat. Les inclemències meteorològiques i
la reubicació de la paradeta als baixos de l’Ajuntament poden ser dos dels factors que han pogut contribuirhi. No obstant, qualsevol aportació al respecte sabem que resulta important. Esperem i desitgem que l’any
vinent sigui més i millor.

La primera paradeta d’enguany a la Plaça Catalunya

El mal temps ha fet traslladar la segona paradeta als porxos de l’Ajuntament

El veïnat que ha col·laborat ha pogut escollir d’entre una gran varietat

La recaptació per Afanoc Lleida ha estat la darrera paradeta
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ARRIBA UN TRONC DE NADAL MOLT PECULIAR A LA NOSTRA VILA
El dimecres 1 de desembre, un tronc de grans dimensions ha
aparegut, per art de màgia, al costat de l’Església, just
davant de l’Ajuntament.
Des d’aquell mateix dia, molts nens i nenes de Torres de
Segre, aprofitaven la sortida de l’Escola per anar a donar-li
menjar i fer-se una foto al seu costat.
Aquest tronc, a part de ser molt golafre, ha estat també una
mica tafaner i no s’ha volgut perdre res del que s’ha fet al
poble. Així que el 12 de desembre ha aparegut a l’ermita de
Carrassumada per veure com les famílies que hi han anat a
buscar el seu propi tronc, encertaven les pistes per trobar-lo.
Vet aquí també, que el dia 19 de desembre ha volgut ser
solidari amb ‘La Marató de TV3’ i no s’ha mogut de la Plaça
dels Països catalans per no perdre’s detall de tot el que s’ha
fet al poliesportiu aquest dia.
L’endemà, ha volgut visitar l’Escola Carrassumada per
recordar als infants que aviat seria l’hora del ‘Cagatió
popular’ que s’ha organitzat, de manera conjunta entre
l’Ajuntament i l’AMPA de l’escola. Però aquesta activitat,
que en principi havia de dur-se a terme durant la tarda del
dia 22 al pavelló, i havia de ser oberta a tothom, s’ha hagut
de suspendre i fer-se a porta tancada, dins del pati de
l’escola, davant les noves mesures imposades i per tal de
prevenir cap contagi de la Covid-19.
Al Tronc, això no li ha suposat pas cap problema. Durant la
matinada del dia 22, sembla que s’ha esmunyit per la tanca
del centre escolar i ha aparegut tot cofoi al bell mig del pati,
disposat a cagar per tots els nens i les nenes, tot el menjar
que durant dies s’havia cruspit. Això sí, en forma de regals!
(una bosseta de llaminadures i un llibre).
Així doncs, el darrer dia del primer trimestre a l’Escola, classe
per classe i acompanyats de les seves professores, des de P3
fins a 6è, uns 150 alumnes aproximadament, han donat
bastonades al tronc, tot cantant la famosa cançó tradicional
que demana que cagui coses bones i no cagui arengades que
són salades. Tothom ha tingut el seu regal i, del tronc, no cal
pas que us preocupeu!, com que està fet de fusta, no li fan
mal els copets de la canalla.
A més a més, els bastons que s’han emprat aquest dia, eren
molt bonics, perquè les mares i els pares de l’AMPA els han
decorat especialment per l’ocasió. Com que tenien pensat
fer un taller de decorar bastons, i no es va poder fer, han
decidit fer-ho ells i elles perquè els nens tinguessin els seus
bastons ben guarnits i poguessin emportar-se’ls a casa.

L’arribada del tronc a Torres de Segre ha causat gran admiració

Nens i nenes, al pati de l’Escola, ‘cagant’ el tió de grans dimensions

Membres de l’AMPA decorant els pals que han donat a l’alumnat
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Ah! Per cert, a aquest tronc tan particular, li hem posat nom. S’ha preguntat als nens i a les nenes del nostre
centre educatiu, quin era el nom que els hi agradava més per posar-li al tronc. Han sortit quatre propostes
diferents, una per cada cicle educatiu. Des de l’Ajuntament s’ha fet difusió d’aquests noms perquè la gent
del poble votessin el que els hi agradava més, mitjançant les xarxes socials. L’opció més votada ha estat la
de ‘LA TRONCA’.
Vet aquí que a Torres de Segre, enguany, ens ha visitat un tronc, que resulta que és una tronca, amb barba i
cabellera, una mica entremaliada i que, a hores d’ara encara no ha parat quieta, perquè de l’escola s’ha
desplaçat fins a la Plaça del Castell i d’allí ha fet cap vora el pont, per veure l’entrada del Reis Mags d’Orient.

Infants de la Llar d’Infants, cagant el petit tió que els ha arribat a la seva aula

El dia 22 de desembre un altre tronc, una mica més
petit, també ha portat regals als nens i nenes de la
Llar d’infants, amb la col·laboració de l’AMPA i
l’Ajuntament.
Allí, els més petits i petites feien uns ulls com a plats
de grossos en obrir la porta de la classe i trobar-se un
tronc, amb barretina i tot, que ha vingut a visitar-los.
Ben tapat, amb una manta i ben satisfet d’estar entre
la mainada, el tronc de la Llar d’infants, ha cagat
bossetes de llaminadures per a la trentena d’infants
que gaudeixen de l’Escola Bressol.

Així, d’aquesta manera, tant els infants de l’Escola com els de la Llar Carrassumada, han acabat el seu darrer
dia de classe abans de les vacances de Nadal, emportant-se un regal cap a casa i la diversió d’haver fet cagar
el tronc, una tradició ben viva i ben nostra!

LA MÚSICA OMPLE L’ESGLÉSIA PER NADAL
La portentosa veu de la
soprano
Paula
Costes,
acompanyada al piano de
l’Ignasi Camps, ha omplert de
música nadalenca l’Església
parroquial de Torres de
Segre, en una data tan
assenyalada com resulta el 25
de desembre, la celebració
del naixement de Jesús.
Els i les assistents a la
cerimònia religiosa del dia de La veu de la cantant soprano i l’acompanyament del pianista juntament amb la decoració nadalenca, han
propiciat una bonica celebració de la missa de Nadal
Nadal, han pogut celebrar
aquesta diada gaudint de la litúrgia de mossèn Casildo, de la decoració nadalenca que les voluntàries del
Consell parroquial havien preparat per aquestes dates i d’un acompanyament musical exquisit.
Recordem que la música a l’església pel dia de Nadal, és una iniciativa de l’Ajuntament de Torres, mitjançant
la Regidoria de Cultura, i ja és el segon any consecutiu que es duu a terme.
Tant la Paula com l’Ignasi, són membres de l’equip de professors de ‘L’Intèrpret’. Aquesta Escola, que té un
conveni docent amb els ajuntaments d’Aitona, Alcarràs i Torres de Segre, és l’encarregada de l’impartiment
musical a l’alumnat del nostre municipi.
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AUGMENT D’INFLUENÇA AVIÀRIA D’ALTA PATOGENICITAT
Davant l'increment de la notificació de focus d'Influença
Aviària d'Alta Patogenicitat a Europa, el MAPA (Ministeri
d'agricultura, pesca i alimentació), ha fet una anàlisi de
risc d'introducció de la IAAP a l'estat Espanyol el qual ha
resultat en un augment del risc en diferents municipis
inclòs Torres de Segre (annex III de l’orde
APA/2442/2006). Arran d’aquest augment del risc
d’introducció a la malaltia, s’adopten les següents
mesures de prevenció que són d’aplicació a partir del passat 3 de desembre de 2021:
Zones d’especial vigilància: municipis annex III de l’ordre APA/2442/2006 i la resta del territori de
Catalunya:
Prohibició de la presència d’aus de corral i aus captives als centres de concentració incloent:
✓ Els certàmens ramaders.
✓ Mostres i exhibicions d’aus.
✓ celebracions culturals.
Des de l’Ajuntament, insistim a tots els particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per
autoconsum d’aus de corral a què comuniquin a l’Oficina comarcal del DACC aquesta activitat i us recordem
la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Tríptic complert disponible:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/ordenacioramadera/triptics-ramaders/
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ENTREGA DELS NOUS CALENDARIS A L’ESCOLA
Abans de la cloenda d’un nou any, una vegada més, els
tècnics de TDSNaTur han encarregat els calendaris de taula
municipals del 2022. En edicions anteriors, els calendaris
estaven il·lustrats amb les imatges guanyadores del Concurs
de Fotografia de Natura però, en no poder-se convocar
durant l’any 2021, l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament ha
inclòs fotografies representatives per acompanyar cada mes.
D’aquesta manera, aquests dies abans de les vacances
nadalenques, l’Ajuntament ha volgut repartir com a obsequi
els nous calendaris entre l’alumnat i professorat de l’Escola
Carrassumada, tot desitjant-los que tinguin unes bones festes de Nadal.

RESUM DE L’ANY 2021, DES DE TDSNATUR
“En un principi, aquest 2021 pronosticava ser millor any que el 2020. Una previsió que, finalment, s’ha
confirmat, les estadístiques recollides així ho demostren.
Tot va començar amb l'assetjament al Capitoli a Washington; després una tal ‘Filomena’ ens va visitar
deixant una estampa meravellosa tot i els problemes que també va ocasionar i que vàrem poder resoldre,
gràcies a l'esforç de molta gent que va fer possible la mobilitat per carreteres i camins. Les primeres dosis de
la tan esperada vacuna arribaven al nostre país, i així vam poder tindre una mica més d'esperança enfront
un nouvingut i inesperat enemic que havia vingut per quedar-se.
Des de TDSNaTur, vam començar a poder fer les activitats que en són pròpies, destacant la de la floració, un
esdeveniment únic i força esperat per a tothom, ja que és un moment màgic per al nostre territori que ens
aporta riquesa al municipi, unes vistes extraordinàries del terme i voltants i ens col·loca al mapa mundial com
un atractiu turístic cada cop més important. Altres propostes que vam poder tirar endavant, foren per exemple
les activitats de ioga a l’embassament d’Utxesa i la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient amb una
bona colla de voluntaris i voluntàries que ajudaren a netejar d’escombraries i deixalles els voltants del pantà.
Aleshores, semblava que la ‘normalitat’ estava tornant i, a poc a poc, recuperàvem allò que la Covid-19 ens
havia privat. La calor i el bon temps agafava protagonisme amb la revetlla de Sant Joan que deixava l’olor
de pólvora als carrers, una bona mostra que indicava que l’estiu ja havia arribat. Una onada de calor extrema
i l’elevat risc d'incendi decretat, ens va aturar una mica aquestes celebracions però, no van aconseguir frenarles ja que les nits a l'estiu varen estar plenes d’activitats i de concerts de jazz i d'artistes de proximitat i ens
vam poder ajuntar per gaudir dels Perseids des del turó de Carrassumada.
Arribada la tardor, les fulles van començar a deixar-nos, ja començava el temps de les primeres boires, gelades
i de l’inici del fred que ens han portat fins avui dia.
Així doncs, a punt de cloure l’any, podem fer una anàlisi de les estadístiques dels visitants que han vingut al
poble a conèixer el nostre magnífic entorn natural i patrimoni cultural. Amb les dades a la mà, podem afirmar
que el 2021 ha estat l’any amb un registre més alt de visites, superant fins i tot la resta d’anys anteriors i
esdevenint un dels períodes més productius. Una bona notícia que sembla frenar-se de cop, ja que en
l’actualitat, coincidint amb les festes de Nadal i els darrers dies de l’any, una nova variant més contagiosa de
coronavirus, ha obligat a imposar noves mesures que ha condicionat les esperades trobades familiars.
Com a gran cinèfil que em considero, m'agradaria acabar el 2021 amb una coneguda dita projectada en
mítiques pel·lícules nadalenques, basades en el conte de Charles Dickens, Christmas Carol, i tal com ens deia
el petit Timmy, "que Déu beneeixi a tot el món". Bones festes i feliç any nou, de part de TDSNaTur”.

Adrià Pujol -tècnic de TDSNaTur de l’Ajuntament de Torres de Segre-
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LA VIII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA ‘FRUITES FONT’ ES DEFINEIX I OBRE INSCRIPCIONS
La vuitena edició de la Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’ està a dies de convertir-se en realitat, restant
per a concretar els darrers preparatius d’aquest esdeveniment esportiu tan esperat.
Després d’haver de fer-la l’any passat en format virtual a causa de l’evolució de la pandèmia, tot sembla
indicar que enguany es podrà desenvolupar presencialment i assolint una situació més pròxima a l’habitual
abans del coronavirus. No obstant, aquesta vuitena edició requereix alguns canvis i replantejaments,
sempre amb el propòsit de vetllar perquè sigui un cursa més segura tant per participants com pel públic.
D’entre les novetats més rellevants d’aquest any destaquem:
✓ Limitació inscripcions: 400 adults i 150 corredors/es infantils. Es redueix aforament de participació per
garantir un espai més còmode i adaptat als participants i a la situació actual.
✓ Variació en el tram final del recorregut de 10 km.
S’estableix un canvi en els darrers quilòmetres del
circuit de 10 km. En concret, quan els corredors i les
corredores surtin de la urbanització d'Utxesa, en lloc
d’anar direcció al Punt d’Informació, hauran d’anar
direcció a Sarroca per enllaçar a un camí municipal
(costat dret) que passa entremig dels camps florits i,
d’aquesta manera, s’estalvien fer l’anada del canal. Un
tram que es feia molt monòton i que presentava cert
risc. Enguany, els atletes tan sols faran uns metres de
tornada pel costat del canal.
Aquest canvi només afecta la cursa llarga i estarà
totalment indicat amb retolació i voluntariat per
facilitar el recorregut correcte de la cursa (vegeu plànol adjunt).

Sortida i arribada (Punt Informació)

Tram nou (10 km)

✓ Més espai a la zona d’arribada. S’anul·la l’aparcament de vehicles disposat fins ara del costat dels edificis
del Punt d’Informació i s’habilitarà per l’arribada dels corredors i corredores amb zones d’avituallament i
descans més disperses. Amb aquesta mesura, es vol evitar les aglomeracions que es produïen a les
arribades d’ambdues curses.
✓ Es modifica l’horari i l’ordre de sortida en les curses de 6,5 i 10 km. S’avança el començament de les
proves i s’inverteix l’ordre, és a dir, primer sortiran els inscrits a la cursa de 6,5 km ‘Events Catalunya’
(9:50 hores) i deu minuts després ho faran els de la de 10 km ‘Fruites Font’ (10:00 hores). Per tant, a les
9:45 hores quedarà l’accés tancat al transit a 800 m abans d’arribar al Punt d’Informació (si veniu per la
carretera de Torres). Després de la sortida es tornarà a obrir l’accés al trànsit, sobre les 10:10 hores.
✓ S’avancen els horaris de les curses Infantils ‘Comercialitzadora Torres Energia . D’aquesta manera, a
les 11:30 hores es tancaran les curses d’adults per donar pas a les infantils amb els següents horaris i
distàncies a recórrer:
• ALEVÍ -masculí, femení- (5è i 6è): 3 voltes (1200 m) -------- 11:30 hores
• BENJAMÍ -masculí, femení- (3è i 4t): 2 voltes (800 m) --------- 11:35 hores
• PRE-BENJAMÍ -masculí, femení- (1r i 2n): 1 volta (400 m) ---- 11:40 hores
• P5: una recta (80 m) - 11:45 H / P4: una recta (70 m) - 11:50 h / P3 i P2: una recta (60 m) - 11:55 h
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OBERTURA D’INSCRIPCIONS -VIII Volta al Pantà d’UtxesaUn aspecte cabdal que condiciona l’esdevenir de la prova atlètica són, sense cap mena de dubte, les
inscripcions dels diferents participants i atletes. Tal com hem dit abans, enguany limitades a 400
corredors/es adults i 150 infantils.
En aquest sentit, el divendres 7 de gener
s’obrirà el termini que anirà augmentant
en funció que avanci el calendari amb la
finalitat d’aconseguir, una edició més, una
participació important d’inscrits, a l’alçada
de la qualitat d’aquesta cursa.
Un 1€ de la inscripció es destinarà de nou a
Oncolliga Lleida, una associació sense ànim
de lucre que treballa des del voluntariat des
de l’any 1997 per ajudar en la lluita contra
el càncer a la comarca.
L’obsequi que rebrà el corredor o la
Disseny per davant i darrere de la samarreta obsequi de la VIII Volta i el cinturó
corredora en la modalitat adulta serà una
samarreta tècnica de disseny exclusiu i un cinturó porta-objectes, aquest darrer gentilesa de Torres Energia.
A continuació mostrem en detall les dates i els preus per a formular la vostra inscripció entrant al web iter5.cat
o escanejant els codis QR següents:

CURSES DE 10 KM i 6,5 KM (adults)
• Divendres 7 de gener s’obren les inscripcions.
• Del 7 al 24 de gener, el preu serà de 12€ + 1€ (solidari
Oncolliga Lleida) = 13€
• *A partir del 24 de gener, el preu serà de 14€ + 1€
(solidari Oncolliga Lleida) = 15€
Garantim la talla de la samarreta fins aquesta data a
partir del 24 de gener no garantim la talla.
• A partir del 21 de febrer, el preu serà de 15€ + 1€ (solidari
Oncolliga Lleida) = 16€
• El mateix dia cursa, 27 febrer, si queden inscripcions, el
preu serà de 20€ + 1€ (solidari Oncolliga Lleida) = 21€
• Els preus tenen increment de +2€ amb de xip lloguer.
Inscripcions limitades a 400 participants

CURSES INFANTILS

PARTICIPANTS DE 2 A 12 ANYS, AMBDÓS INCLOSOS

• Del 7 de gener al 28 de febrer (fins les 14:00h)
el preu serà de 3€ / inscrit o inscrita.
• El mateix dia de la cursa, 1 de març, el preu
de la inscripció serà de 5€. (Només si queden
inscripcions, en cas contrari no podran
córrer).
Obsequis
✓ Samarreta
✓ Bossa del corredor/a
✓ Medalla participació
✓ Avituallament
Inscripcions limitades a 150 participants

Busquem voluntaris i voluntàries per a la VIII Volta!!!
Vuit edicions d’una cursa atlètica d’aquesta envergadura no serien possible sense una
sèrie de factors indispensables que n’asseguren l’èxit i la qualitat. Un d’ells és, sense
cap mena de dubte, el voluntariat, element bàsic d’organització i motor de la Volta
que fa possible cobrir tots els punts. És per aquest motiu, que fem una crida a tots
els voluntaris i de les voluntàries que vulguin donar un cop de mà en l’organització.
Posa’t en contacte: teresa@torressegre.cat o a l’oficina de l’Ajuntament
+ informació i novetats a www.voltapantautxesa.com
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BATUDA DE PORC SENGLAR A UTXESA AMB ELS AGENTS RURALS
Seguint amb els habituals controls biològics
d’aquesta espècie porcina salvatge, el passat
dijous 16 de desembre, la Societat de Caçadors
de Torres de Segre juntament amb el cos
d’agents rurals han efectuat la batuda anual de
porc senglar a l’embassament d’Utxesa, en
concret a la zona del 19, comportes d’entrada
de l’aigua al pantà, i a l’espai de les Planes,
aconseguint abatre un total de 14 exemplars.
Moment d’organització dels caçadors amb els rurals per cobrir tot l’espai d’actuació
Un control biològic en el qual hi han participat
uns 34 caçadors, distribuïts en 24 parades, 6
colles de gossos que equivalen a un centenar
de cans, una dotzena d’agents rurals entre els
quals hi havia l’equip especialista de gravació
amb drons i dues barques per dins de l’aigua.
Amb l’ajuda de les imatges aèries captades pels
aparells voladors s’han pogut albirar més de
150 exemplars en aquesta zona d’actuació, una
quantitat molt elevada i preocupant alhora
Els efectius amb barca per dins l’aigua han ajudat a detectar els exemplars
pels danys que causen a la zona.
La jornada s’ha iniciat ben d’hora amb un
esmorzar conjunt a les instal·lacions de la sala
annexa a l’alberg municipal abans de
desplaçar-se a les esmentades zones
d’actuació i iniciar el desplegament de
l’operatiu. Primerament, s’ha procedit a tallar
al trànsit els principals camins propers a la zona
de batuda, indicant-ho amb els rètols
informatius corresponents. A continuació, a
través dels drons, de les barques i els caçadors
de peu amb els seus gossos, s’han anat
localitzant i caçant els senglars capturats, una
quantitat petita respecte als que s’han detectat
però que no deixa de ser important per
mantenir un cert control d’aquesta espècie.
Fecsa Endesa ha estat l’encarregada de fer
Imatges aèries de caçadors avançant entre la vegetació i un grup de senglars
disminuir el nivell de l’aigua de l’embassament
per afavorir l’actuació dels caçadors i la mobilitat entre la vegetació.
La realització d’aquests controls biològics resulten essencials per a reduir l’excés de població de porc senglar,
un animal que no té depredador natural i que són un dels principals causants de danys en conreus i collites
del terme i rodalies així com d’accidents amb vehicles per les carreteres i camins, sobretot de nit.
L’actuació voluntària dels membres de la nostra Societat de Caçadors local resulta determinant en aquests
controls i té un paper molt important en la seguretat dins el nostre terme municipal. És per aquest motiu
que volem aprofitar l’avinentesa per agrair, des d’aquest reportatge, la seva tasca al llarg de l’any.
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L’ÈLIA SERRA PROTAGONISTA EN EL TROFEU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA DE VIC
La torressenca Èlia Serra ha esdevingut una de les protagonistes en el trofeu Osonagym de gimnàstica
artística al pavelló Castell d’en Planes de Vic, celebrat el passat 19 de desembre.
En les proves de conjunt, l’equip de la categoria D4P, del Club Gimnàstic Lleida, format per l’Èlia Serra
juntament amb Anna Magallón, Elsa Hernando i Ares Tahull, han aconseguit la primera posició. Un grup de
gimnastes, entrenades per Marta Baró, que demostren un bon nivell i compenetració allà on van.
A més a més, l’Èlia Serra ha resultat la segona classificada en la modalitat individual, la tercera a l’aparell
de paral·leles, la segona a la barra i ha ocupat el sisè lloc en la prova de terra. L’èxit del grup, l’ha arrodonit
la seva companya d’equip, l’Anna Magallón obtenint el quart lloc individual i el tercer en barra.
No volem cloure el reportatge sense felicitar a tot el grup de gimnastes i, en especial, a la nostra veïna Èlia.

EL PRIMER EQUIP DE FUTBOL SALA DEL C.E.TORRES SEGUEIX INVICTE EN EL CAMPIONAT
Invicte. Així és com acaba el 2021 el primer equip de futbol
sala: comptant per victòries tots els partits que ha disputat:
acumula 8 triomfs des que va començar l’actual temporada.
Al desembre ha jugat dos partits, un a Alcarràs (1-6) contra
els ‘Cafeteros’ i l’altre a casa (3-0) contra el Seròs. L’equip
està demostrant una bona capacitat per dominar el joc en
atac, una defensa molt sòlida i una qualitat individual dels
jugadors que en moments del partit és determinant.
La plantilla dirigida per Shiddharta Polo ha completat un
decidit inici de campionat, sent el conjunt més golejador (52)
L’equip té una plantilla completa i manté un bon treball tàctic
i el menys golejat (4), o el que és el mateix: per cada gol que
encaixen els arlequinats, en marquen 13. Una dada
espectacular. És cert però, que els partits disputats fins a la
data han estat contra rivals de la part mitjana i baixa de la
taula. A priori, els partits més complicats arriben aquest
gener: Alcarràs (2n classificat), Maials (3r) i Altorricón (4t).
Tres proves de foc pel Torres, que podrà demostrar el seu
nivell amb rivals de més entitat i, a més, tindrà l’oportunitat
Partit disputat al pavelló poliesportiu contra el Seròs
d’agafar més avantatge en el lideratge de la classificació si els
resultats acompanyen. Ens les pròximes jornades segur que l’afició gaudirà de bon futbol sala. Un
començament immillorable tot i que encara queda molt camí per recórrer. Molta sort i a seguir així!
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L’IMPACTE DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE
El desembre ens ha portat la sisena onada també a Torres de Segre, i a mesura que ha avançat el mes,
especialment en la segona meitat, el nombre de contagis no ha parat de créixer. L’afectació entre veïns i
veïnes no s’ha aturat en els últims dies. Setmanes enrere la incidència era baixa però la situació ha empitjorat
en les últimes setmanes a causa de la nova variant de la Covid-19, l’Omicron, amb efectes més lleus però
molt més contagiosa. Així doncs, en pocs dies els casos s’han multiplicat i hem tancat el mes amb una
incidència alta. Els experts afirmen que aquesta dinàmica continuarà un temps i s’allargarà més enllà de les
festes de Nadal. La part positiva és que aquests dies han coincidit amb l'inici de la vacunació dels infants de
5 a 11 anys i de l’aplicació de la tercera dosi a la gent més gran, prioritzant majors de 65 anys. Toca tornar
a extremar precaucions i tenir paciència, per nosaltres i per les altres persones.
Torres de Segre ha finalitzat el
EVOLUCIÓ COVID-19 A TORRES DE SEGRE
desembre amb 365 casos positius
- casos positius confirmats acumulats (des d'abril de 2020 a desembre de 2021)
confirmats -i acumulats des de
400
l’inici del recompte el març del
365
2020-, per tant, són 46 les
350
313 319
296
persones contagiades durant
300
282
244
aquestes últimes setmanes, ja que
231
250
218 228
205
el novembre acabava amb 319
189 196
177
200
165
casos. L’any s’ha tancat amb una
150
125 133
110
xifra de contagis rècord, ja en
90
100
l’últim mes del 2021 és quan s’han
50
notificat més casos: novembre (6),
20
9 10
0
octubre (17), setembre (14), agost
(38), juliol (13), juny (3), maig (10),
abril '20
maig '20
juny '20
juliol '20
agost '20
setembre '20
octubre '20
novembre '20
desembre '20
gener '21
febrer '21
març '21
abril'21
maig'21
abril (13), març (9), febrer (7) i
juny'21
juliol'21
agost'21
setembre'21
octubre'21
novembre'21
desembre'21
gener (12). Aquesta vegada sí que
hi ha hagut més brots al nostre municipi, sobretot durant l’última quinzena del mes. Sembla que hi hauria
afectacions més lleus i d’altres més greus, però en cap cas, hem de lamentar 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 més de 200 punts fins arribar als 1.709, un valor molt per sobre dels 29 punts
d’increment del novembre. No obstant, per primera vegada la xifra del nostre municipi se situa per sota del
valor comarcal (1.720): el Segrià tanca el mes amb 36.573 contagis. Una vegada més Torres de Segre mostra
un percentatge inferior de casos si ho comparem amb pobles veïns com Sudanell amb 2.119 punts (167
casos), Alcarràs amb 2.083 punts (2.065 casos), Aitona amb 2.031 punts (497 casos) i Soses amb 2.017 punts
(383 casos). Amb valors més baixos, Sunyer amb 1.617 punts (50 casos) i Sarroca amb 1.394 punts (43 casos).
Pel que fa a l’activitat pública del municipi, el 2021 ha acabat amb força. El desembre sempre és sinònim de
Festa Major i durant sis dies seguits els actes s’han succeït per gaudir de l’esdeveniment més gran de l’any
després que el 2020 fos ben descafeïnat a causa de l’afectació de la pandèmia. L’última edició s’ha apropat
molt més a les habituals, tot i que encara s’han hagut de seguir les mesures sanitàries corresponents. La resta
de desembre ha portat altres esdeveniments com el Desembre Solidari amb venda de llibres i recollida de
menjar, les activitats relacionades amb la cerca del tronc de Nadal i el cagatió amb tota la canalla, La Marató
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de TV3 i els actes relacionats. Els darrers dies de l’any, han coincidit amb el repunt de contagis i altra vegada
amb mesures més estrictes. Veurem si l’any nou, ens porta l’inici del final per assolir l’enyorada normalitat.
Dades actualitzades a 31 de desembre de 2021 sobre els efectes de la Covid-19
Fonts: Departament de Salut
i Ministerio de Sanidad

Contagis

Morts

Immunitzats

LLEIDA

73.603

914

74,2%

CATALUNYA

1.225.500

24.527

76,2%

ESPANYA

6.133.057

89.331

89,9%

MÓN

283.871.500 5.419.700

49,4%

ELECCIÓ DE LES POSTALS A L’ESCOLA PER A LA FELICITACIÓ DE NADAL
Seguint la proposta dels darrers anys, s’ha dut a
terme un concurs intern a l’Escola Carrassumada
per tal d’escollir les quatre postals que han
resultat, posteriorment, les felicitacions de Nadal
que el Consistori municipal ha enviat a totes les
cases per a desitjar unes Bones Festes nadalenques.
D’entre un bon grapat de bones propostes i després
d’una preselecció de l’equip docent de cada cicle,
un jurat format per la Direcció del centre i regidores
de l’Ajuntament han triat les quatre il·lustracions
definitives, una per a cada cicle, des d’educació
L’Ian, el Bryan, l’Ainet i la Laia amb les postals que han resultat escollides
infantil fins a primària.
No volem desaprofitar l’oportunitat per a felicitar a tots els nens i les nenes del nostre centre educatiu que
hi han participat, tant per l’esforç dedicat com pels dibuixos elaborats, així com també donar l’enhorabona,
com no podia ser d’una altra manera, als quatre seleccionats d’enguany: l’Ainet Gort Román, l’Ian Companys
Puigvecino, el Bryan Llop Ungría i la Laia Comabella Cuadrat.

Ainet Gort Román (P5 – Educació Infantil)

Bryan Llop Ungría (4t – Cicle Mitjà)

Ian Companys Puigvecino (1r – Cicle Inicial)

Laia Comabella Cuadrat (6è – Cicle Superior)
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L’ASSOCIACIÓ DE DONES ‘SANTA ÀGATA’ VENEN FLORS SOLIDÀRIES
L’Associació de Dones ‘Santa
Àgata’ de Torres de Segre ha
mostrat una vegada més el seu
compromís social i solidaritat.
Aquesta vegada, aprofitant el
primer dia de la Festa Major al
poliesportiu, concretament el 4
de desembre a l’hora del cafè
concert, un grup de voluntàries
de la mateixa Junta de
l’associació, han disposat una
taula solidària de venda de flors
de paper que, al preu de 2 Membres de la Junta de l’Associació de Dones ‘Santa Àgata’ durant la venta de flors solidàries d’Oncolliga
euros, han ofert a tothom que entrava al pavelló municipal.
Aquestes flors formen part de la campanya ‘Una flor per a un projecte’, impulsada des de l’entitat Oncolliga
de Lleida, i busca recaptar fons amb els quals finançar un làser de precisió que aportarà més comoditat als
pacients que reben radioteràpia a l’Hospital Arnau de Vilanova. Gràcies a aquesta venda, l’agrupació de
dones local ha aconseguit recaptar 400 euros.

EL NADAL ARRIBA A L’AJUNTAMENT DE LA MÀ D’EN PACO VIDAL
Tres diorames nadalencs il·luminats s’han pogut
contemplar als baixos de l’Ajuntament des del dia 15 de
desembre i fins passades les festes nadalenques.
L’obra, realitzada per l’artista local, Paco Vidal i Bleda -el
Paco dels pessebres-, tal com el coneix tothom, representa
tres dels moments més importants de la història de Jesús:
L’anunciació, la fusteria de Sant Josep i el pessebre.
El Paco, fa gairebé cinquanta anys que es dedica a construir
pessebres i diorames, i com que durant aquest temps ha
estat molt reconegut i guardonat, ostenta la categoria de
‘Mestre Pessebrista’ des de l’any 1970.
Les tres escenes de l’Ajuntament estan fetes amb escaiola.
Ell mateix ha fet les plantilles, les ha retallat i pintat. Un
diorama d’aquestes característiques pot portar uns tres
mesos de feina, treballant a estones, com fa ell.
Aquest Nadal, el Paco tindrà exposats diferents diorames a
la Capella de Sant Jaume de Lleida (Peu del Romeu), i volia
muntar un pessebre a la Residència ‘Sant Guardià’ però, a
causa de la situació de la Covid-19, no ha estat possible.

El Paco Vidal al costat de la seva obra finalitzada

Els tres diorames muntats als baixos de l’Ajuntament

Aquesta afició, l’ha transmès a la seva filla Conxita, que també fa diorames, encara que els faci amb una
tècnica diferent del seu pare. Des de l’Ajuntament de Torres de Segre, volem agrair al Paco la seva feina i
bona voluntat per muntar aquestes escenes als baixos de la Casa Consistorial, alegrant la vista i l’ànim a
tothom que hi passi durant aquestes festes tan entranyables.
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LA CONSELLERA DE DRETS SOCIALS, VIOLANT CERVERA, VISITA TORRES DE SEGRE
El passat dimecres 8 de desembre, la consellera
de Drets Socials, Violant Cervera, acompanyada
del director territorial del Departament a Lleida,
Joan Segura, ha visitat la nostra vila per poder
conèixer de primera mà el funcionament de la
Residència d’avis i àvies i l’evolució de les obres
del futur Centre Cívic que s’ubicarà a l’edifici de
les ‘Escoles Velles’.
La consellera de Drets Socials ha arribat a mig matí
a l’Ajuntament, on ha estat rebuda per part de
l’alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró, dels
diferents membres del consistori i del pubillatge
torressenc, on ha signat el llibre d’honor.
En el decurs de la jornada, Cervera acompanyada
de les autoritats locals, ha visitat les instal·lacions
de la Residència Sant Guardià i ha pogut conèixer
l’activitat del centre residencial de la mà de la
seva directora i diverses treballadores.
Tot seguit, la comitiva s’ha desplaçat a l’espai que
ha d’acollir el nou Centre Cívic, on l’alcalde ha
pogut explicar el projecte previst, tot mostrant
l’estat de les obres i explicant la gran importància
d’aquesta actuació a nivell municipal.
A continuació, s’han visitat les diferents plantes
del Museu de l’Evolució i l’exposició de joguines
antigues.
Després de dinar al municipi, la consellera i el
director territorial del Departament a Lleida, han
pogut gaudir una estona de la sessió de cafè
concert al pavelló, en el marc de la celebració de la
nostra Festa Major de Santa Bàrbara.
La valoració general de la visita ha estat molt
positiva i ha servit per donar a conèixer les
necessitats que tenim en termes de polítiques
socials i d’habitatge, rebent el compromís
d’obtenir suport per a poder millorar-ne la
situació actual.

Rebuda de les autoritats locals a la Consellera i al director territorial

La Violant Cervera signant el llibre d’honor de Torres de Segre

Visita a la Residència Sant Guardià

“La proximitat dels serveis és essencial per
tenir cura de les persones. A Torres de Segre
ho hem vist a la Residència Sant Guardià i a
les obres del futur Centre Cívic, un nou espai
habilitat pels veïns i veïnes del municipi”.

Violant Cervera

Dins les instal·lacions del futur Centre Cívic veient l’estat de les obres
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SORTEIG DE CISTELLES I LOTS DE NADAL DE DIFERENTS ENTITATS MUNICIPALS
Durant la primera quinzena de desembre, a les portes de les festes de Nadal, és costum que alguns
establiments i/o entitats locals sortegin alguna cistella o lots de Nadal entre el veïnat amb la venda de
butlletes o participacions. Un exemple d’aquests sorteigs són els que fan cada curs les dues associacions de
mares i pares d’alumnes dels dos centres educatius de la vila així com els regals nadalencs que la Penya del
Barça de Torres rifa entre els seus associats i associades.

Per una banda, l’AMPA de l’Escola
Carrassumada i l’AMPA de la Llar
d’Infants Carrassumada han sortejat
una cistella i un lot de Nadal,
respectivament.
Durant els dies anteriors al sorteig de
la Loteria de Nadal del dia 22 de
desembre, han estat venent butlletes
numerades, a un euro cadascuna,
entre la gent de la comunitat educativa La guanyadora de la cistella de l’AMPA de
Entrega a la premiada, del Lot de Nadal de
l’Escola mostrant el número premiat,
l’AMPA de la Llar d’Infants de mans del
i del municipi en general.
juntament amb el seu fill, en Juan Hinojo
President, en Jordi Extremera i la Sílvia Huguet
En combinació amb les 3 últimes xifres
de l’esmentat sorteig de loteria, les dues persones afortunades han estat la Carmen Bravo Romero que ha
guanyat la cistella de l’AMPA de l’Escola i la Vanesa Muñoz Triviño que ha resultat l’afortunada del lot de
l’AMPA de la Llar.
Per un altre costat, la
Penya Barcelonista de
Torres de Segre ha
celebrat un desembre
més el tradicional sorteig d’una
cistella i un lot de Nadal.
Aquest any, els penyistes afortunats
han estat la Meritxell Escolà i el Javier
Tost. Durant els últims partits del Barça
al 2021, els socis i les sòcies que ho han
desitjat han anat participant i, en el
darrer matx de l’any contra el Sevilla,
s’ha fet el sorteig donant a conèixer el
resultat del mateix a través de les
xarxes socials de l’entitat.

La Meritxell i el Javier rebent a casa seva els dos premis de Nadal que la Penya Barcelonista de
Torres de Segre ha sortejat enguany. Sens dubte, dos culers afortunats.

El futbol professional també ha descansat uns dies durant aquestes festes i la Penya ha reobert el 2 de gener
per oferir el partit del conjunt blaugrana davant el Mallorca a domicili. Esperem que el 2022 porti moltes més
alegries als culers de Torres de Segre.
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L’ESPERANÇA I LA MÀGIA DEL DESEMBRE A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ
El mes de desembre ha estat marcat per les baixes temperatures i per l’escassetat de Sol que caracteritza les
terres lleidatanes; no obstant això, aquest fet no ha estat una excusa perquè les activitats a la Residència
Sant Guardià segueixen a molt bon ritme.
Com ja ens han demostrat diverses vegades, el
centre residencial no dubta a unir-se a aquelles
causes socials que necessiten suport i
reivindicació de la població. Per aquesta raó, la
setmana del vint-i-cinc de novembre s’han portar
a terme una sèrie d’activitats relacionades amb el
Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència
de Gènere. Tant els residents com els treballadors
han col·laborat conjuntament per elaborar
murals, polseres i llaços que s’han emprat com a
Una gran pancarta propia i reivindicativa ha ocupat el ‘hall’ de la Residència
signe de condemna envers totes aquelles accions
de violència física, psicològica i emocional que s’exerceixen contra una persona per raó del seu gènere. Tot i
que aquest fenomen segueix molt present en la nostra societat actual, des de la Residència Sant Guardià han
deixat clara la seva esperança per erradicar-ho, ja que posar punt final és i ha de ser possible.

Professionals del centre residencial rebent la 3ª dosi de la vacuna

Finalment, la temporada
de Nadal també s’ha
traslladat a la Residència
Sant Guardià amb la seva màgia
que l’hi és característica.
La il·lusió dels residents i
professionals ha fet possible la
transformació i decoració de les
seves estances, en els quals no falta
de res: llums de colors, pessebres,
llaços, arbres, regals, etc.
Haurem d’esperar a la pròxima
edició de la revista, on ens
explicaran les activitats preparades
per aquests dies plens de màgia.

D’altra banda, també ens han arribat molt bones notícies
sobre la situació Covid-19. Tal com ja ens van informar el
passat mes d’octubre, la tercera dosi de la vacuna Pfizer
va arribar al centre per ser administrada als i les
residents; i aquest mes de desembre ha estat el torn dels
professionals, els quals també han pogut rebre la seva
dosi de reforç.
Són conscients que la lluita contra aquest virus segueix, i
és per aquesta raó que no abaixen la guàrdia i adopten
totes aquelles mesures que es creuen necessàries i
pertinents.

La decoració nadalenca de les instal·lacions resulta un moment divertit i molt gratificant
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TORRES DE SEGRE DE NOU SOLIDARI AMB ‘LA MARATÓ DE TV3’
Un any més, Torres de
Segre ha esdevingut un
gran punt de solidaritat
participant de forma
activa en una nova
edició de La Marató de
TV3 que, enguany, dedicava esforços en favor de la
salut mental. Un variat grup de problemes de salut
molt comuns que afecten una de cada quatre
La banda de Cornetes i Tambors de Torres han estat els primers
persones en algun moment de la vida, amb un
elevat impacte social, sanitari i de la qualitat de vida
de les persones afectades i del seu entorn.
Depressió, ansietat, trastorn bipolar, esquizofrènia i
altres psicosis, trastorns obsessivocompulsius,
trastorns del neurodesenvolupament (com el TDAH,
el trastorn de l'espectre autista o els de
l'aprenentatge), trastorns de la personalitat, de la
conducta alimentària o addiccions. Aquests són,
només, alguns dels problemes de salut mental que
L’Associació de dones ha fet la xocolata calenta que s’ha repartit amb coca
han centrat la 30a edició de La Marató de TV3 i
Catalunya Ràdio del 19 de desembre.
Tot i l’impacte general i l’afectació social d’una nova
variant de coronavirus i la temor al contagi, el nostre
poble ha respost de nou a la crida de les diferents
associacions i entitats municipals, organitzades des
de feia dies i que no han fallat a la cita malgrat la
poca afluència de veïns i veïnes a l’espai del pavelló
i les activitats endegades.
No obstant això, la jornada ha començat ben d’hora
Participants a la caminada popular pel camí del costat del riu
amb l’habitual cercavila pels carrers del poble amb
els membres de la banda de cornetes i tambors per
enllaçar, a les 9:30 hores, amb una xocolatada
calenta per a tothom feta per l’Associació de Dones
Santa Àgata.
Sobre les 11:00 hores, s’ha organitzat una caminada
popular per l’entorn de la vila.
Al migdia, un vermut musical, amb un refrigeri
individual, amenitzat amb la música electrònica a
càrrec dels disc-joqueis locals Pancho i Cactus.
La ballada de sardanes ha estat l’activitat que ha tancat la jornada de matí
A continuació, s’ha fet una ballada popular de
sardanes amb la inestimable col·laboració de l’Escola Sardanista de Torres de Segre que ha arrodonit la
vetllada musical fent participar a la majoria dels presents.
Finalitzades les diverses activitats de matí, després de la pausa de migdia, enguany sense el dinar conjunt
com a prevenció davant la Covid-19, el pavelló ha tornat a adquirir protagonisme de nou.
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Moment d’execució del flashmob conjunt després de l’assaig inicial

Membres de l’organització venent entrades i comprovant el certificat QR

L’encesa de l’enllumenat i la cantada de nadales han tancat la jornada

RECAPTACIÓ FINAL ACONSEGUIDA = 7.000€
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Associació Amics Mare de Déu de Carrassumada = 100€
Apol·lònies 2023 = 68€
Societat de Caçadors Torres de Segre = 150€
Club Esportiu de Pesca Torres de Segre = 100€
Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ = 200€
Coral ‘La Lira’ = 50€
Escola Sardanista de Torres de Segre = 100€
AMPA Escola Carrassumada = 50€
Penya Barcelonista de Torres de Segre = 50€
Paradeta solidària = 165€
Venda tiquets (201 x 7€) = 1.407€
Ingressos varis (bingo, tires, donatius, fruita...) = 755,47€
Despeses vàries = -190,47€
Ajuntament Torres de Segre = 3.995€

Cap a les 16:00 hores de la tarda, amb un flashmob
amb la cançó protagonista d’aquesta edició ‘petarho’ del grup Oques Grasses. En aquesta ocasió, la
coreografia
representada
s’ha
organitzat
conjuntament després d’assajos dies abans amb la
col·laboració dels membres de l’Agrupament
Escolta Turribus i altres entitats.
Tot seguit, ha arribat el torn d’unes divertides
partides de bingo on els presents han jugat
comprant cartrons a un euro cadascun i en el que
s’ha obsequiat als afortunats amb uns lots de
beguda, gentilesa de l’Escola Sardanista i unes
cistelles de productes que ha donat l’Ajuntament.
Durant la partida, amb l’entrada adquirida,
membres del Club de Bitlles de Torres han repartit
unes estrelles dolces casolanes.
Al mateix temps, les apol·lònies han estat elaborant
i venent, durant tot el dia, unes delicioses creps de
xocolata per col·laborar en la recaptació de fons.
La jornada al pavelló s’ha acabat amb els
agraïments corresponents a tots els i les
participants, de la veu d’en Raül Esteve que donava
a conèixer al públic expectant la quantitat neta
assolida en aquesta edició de la Marató al nostre
poble que ha estat de 2.980,47€ que, juntament
amb l’aportació final de l’Ajuntament que feia saber
l’alcalde de la vila Joan Carles Miró, ha quedat
arrodonida en 7.000€, una xifra important tenint en
compte l’any de dificultats derivades d’aquesta
pandèmia que continua fent estralls.
Com a cloenda d’una diada completa, enguany s’ha
sortit a la Plaça dels Països Catalans on els
membres de la Coral ‘La Lira’ han cantat una sèrie
de nadales a mesura que s’ha anat obrint la
il·luminació nadalenca d’aquest espai municipal,
gràcies amb el suport de Torres Energia, amb el
balcó de l’annex del pavelló, l’entorn de la mateixa
Plaça i el gran arbre central en darrer terme.
Des de l’organització es vol aprofitar per agrair a totes
les entitats, associacions, voluntaris i voluntàries que
han fet possible, una vegada més, aquesta jornada
solidària exemplar a la nostra vila.
Us deixem a mans aquest codi QR
amb un resum de tota la jornada.
L’any vinent, més i millor!

Moltes gràcies!!!
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FESTIVAL DE NADAL A L’ESCOLA CARRASSUMADA
El dia 21 de desembre al matí, s’ha fet el festival
de Nadal de l’Escola Carrassumada. Com ja és
tradició, tot l’alumnat s’ha reunit per fer les
seves actuacions.
Aquest festival, però, ha estat poc tradicional.
Per culpa de la Covid-19 i l’augment de casos
que hi ha hagut arreu aquests dies, els familiars
i amics no hi han pogut assistir i s’ha celebrat a
porta tancada. I encara més, un grup d’alumnes
ha gravat la seva actuació el dia abans perquè
L’alumnat de primer i segon interpretant ‘Nadal de colors’
s’han hagut de confinar, sense poder assistir.
Tot i els inconvenients, el festival s’ha tirat
endavant. Això sí, amb totes les mesures
sanitàries (distància entre grups, mascareta,
ventilació). Els nens i les nenes han estat molt
contents de poder actuar i de poder veure la
resta d’actuacions dels companys i companyes
dels altres cursos. Com sempre, hi hagut balls,
cançons i actuacions instrumentals.
Els alumnes de P3, P4 i P5 han ballat les
L’alumnat de sisè donant pas al popurri de nadales conjunt com a fi del Festival
cançons: ‘El ball dels tres reis’, ‘Quan arriba el
Nadal’ i ‘We wish you a Merry Christmas’. Cicle Inicial han cantat i ballat ‘Nadal de colors’ i han cantat en
anglès ‘Santa Claus is coming to town’.
Per la seva banda, l’alumnat de Cicle Mitjà han fet una actuació instrumental amb boomwhackers (tubs
musicals), que han estrenat per l’ocasió. El grup de tercer ha interpretat ‘Jingle Bells’ i el de quart, ‘Rudolph
is coming to town’ que han combinat també amb xilòfons. I no podia faltar l’actuació amb flauta de Cicle
Superior: ‘Eso que tu me das’. Aquest mateix cicle va cantar i ballar també la cançó ‘El Nadal no té
impossibles’. I per acabar, tots junts, alumnes i mestres, han cantat diferents nadales populars.
Com veieu, el resultat ha estat un festival fantàstic. Només s’ha trobat a faltar un ingredient: el públic, les
famílies i tota la gent que omple les grades, any rere any. Esperem que el curs que ve ja hàgim tornat a la
normalitat i que puguem celebrar tots junts el tradicional Festival de Nadal.

PARC DE NADAL AMB CASTELL D’INFLABLES I TALLER DE ROBÒTICA
Durant bona part dels dies corresponents al període de vacances de Nadal,
l’Ajuntament de Torres de Segre ha organitzat un conjunt d’activitats
infantils. Des del 27 de desembre fins al 4 de gener, el pavelló ha resultat
l’escenari de joc per a la quitxalla
amb un parc d’inflables i llits elàstics.
Per una altra banda, del 27 al 31 de
desembre també s’han desenvolupat unes activitats de robòtica, on
els més menuts han pogut gaudir d’uns tallers on han après l'habilitat
més útil per a un futur tecnològic tot aprenent a programar i a
construir a través del joc i materials com lego o tauletes.
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LA VIOLÈNICA DE GÈNERE DURANT EL MES DE DESEMBRE
Tanquem l’any 2021 amb un balanç gens favorable i preocupant alhora, amb
un nombre de víctimes que fa esgarrifar. Un total de 43 dones han estat
assassinades a mans de les seves parelles o exparelles.
Aquest últim mes, una dona de 35 anys ha estat assassinada per la seva parella,
un home de 39 anys a Torrevella, al Baix Segura. L’home ha estat detingut per
un possible cas de violència després d’entregar-se a la policia que continua
investigant el cas. El detingut tenia antecedents per agredir a parelles anteriors. Aquesta, és la cinquena
víctima de violència masclista al País Valencia enguany i el segon assassinat masclista en 24 hores, després
del crim de Cantàbria, on un home ha matat a l’exparella i una filla d’onze mesos.
Per tot això i perquè volem un futur millor, des de l’Ajuntament volem posar de manifest, una vegada més,
el total rebuig envers qualsevol mena de violència.
Des de l’Ajuntament volem recordar que, des de l'Institut Català de les Dones, i vinculat a la línia 900 900 120
contra la violència masclista, hi ha el número de WhatsApp dels Mossos d’Esquadra 601 00 11 22 per garantir
l'atenció i informació a les dones que sofreixen violència de gènere. Es manté el 112 pels casos d’emergència.
 El 016 atén totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 52 idiomes diferents

ACCIONS DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL MES DE DESEMBRE
Tal com hem comunicat en anteriors edicions
d’aquesta revista, entre altres tasques, el
Grup de Rescat de Torres de Segre també fa
un seguiment dels animals que ha tingut en
acollida i després han estat adoptats.
En aquesta ocasió, els dos cadells que,
finalment, es van portar a la protectora
d’animals Lydia Argilés el passat mes de
Els dos cadells que es van dur a la protectora, amb les seves noves famílies
novembre, han trobat ja una nova llar.
Pel que fa a l’activitat pròpia del mes, durant aquest desembre, han estat dos els gossos que s’han trobat
extraviats pels carrers o camins municipals i, gràcies al Grup de Rescat local i als agents municipals han pogut
tornar a casa.
El primer d’ells, era un cadell que s’havia
escapat de casa feia poques hores. Una veïna,
al trobar-se’l perdut, l’ha portat a les
dependències de l’Ajuntament mentre el seu
propietari el buscava. A través de la difusió
efectuada en els grups de whatsapp, s’ha
aconseguit a la fi reunir el gos amb els seus
agraïts propietaris. Pel que fa al segon gos,
per sort, disposava del seu xip identificador i
Moment d’entrega dels dos gossos trobats als seus respectius propietaris
ha resultat fàcil trobar la seva casa.
Recordem a tothom que tenim mascotes a casa, torres o parcel·les sabem que els gossos poden escaparse, és per això que és molt important que portin el xip identificador (si són adults), això facilita molt que
puguin tornar a casa el més aviat possible en cas de pèrdua. Cal, però, que evitem les seves fugues i
procurar de passejar-lo lligat per evitar que s’escapi, es baralli amb altres gossos o provoqui un accident.
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DESEMBRE: DIES SEGUITS DE VENT, BOIRA PERSISTENT I DESCENS DEL MERCURI I REPUNT FINAL
Desembre deixa al seu pas fenòmens atmosfèrics
diversos. Un inici força ventós, amb una
consecució de dies amb fortes ratxes de vent
arribant a valors màxims de ràfegues properes als
70 Km/h. Al llarg de nou dies seguits, el vent ha
estat el protagonista, deixant a la vegada uns
valors de temperatura força alts per l’època i
evitant l’aparició de glaçades a la nit. A partir del
dia 13 de desembre en endavant i durant més de
deu dies, la desaparició del vent ha propiciat la
instal·lació sobre la península d’un anticicló que, a L’espessa boira i la humitat ambiental han estat les protagonistes de bona part
del mes. Una imatge que contrasta amb el bon temps i el sol dels darrers dies
casa nostra, ha estat sinònim de l’aparició de la
boira que ens ha deixat jornades seguides sense veure el sol. Una boira molt espessa que ha anat variant
alçada i que en moltes ocasions ha estat ‘pixanera’ fins al punt de deixar els carrers ben mullats i acumular
durant aquests dies minsos registres de precipitació a l’estació meteorològica local. Amb la boira instal·lada
i un excés d’humitat, la temperatura s’ha desplomat respecte a l’inici de mes assolint valors màxims que amb
prou feines han arribat als cinc graus i gebrant durant alguna nit i matinada.
No ha estat fins el dia 24 de desembre que el Sol ha tornat a treure el cap a casa nostra i ho ha fet fins l’últim
dia amb un ascens considerable del mercuri i oferint uns dies primaverals arribant gairebé als vint graus de
màxima i mínimes prou altes per l’època que estem. No obstant, per cloure el mes i també l’any, la boira
‘pixanera’ i el descens del termòmetre ha tornat a aparèixer l’últim dia.
Aquesta variabilitat meteorològica i contrast tan accentuat entre uns dies i altres ha definit un desembre boig
i divers que ens deixa una mitjana de valors curiosos. Sense ploure pràcticament res, només amb la humitat
que ha deixat la boira, hem acumulat un total de 4,9 mm de precipitació, molt lluny del recollit al novembre.
La temperatura mitjana màxima del mes de desembre ha estat de 9,3° -gairebé cinc graus menys de
diferència respecte a la de novembre- i la temperatura mitjana mínima de 3,7° -una diferència mínima de
menys d’un grau de l’anterior període-.
TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «DESEMBRE 2021»
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGREDIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

01/12/21
02/12/21

10,7 °C
11,4 °C
13,8 °C
14,9 °C
9,3 °C
13,0 °C
11,6°C
10,7 °C
9,8 °C
14,8 °C
16,3°C

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

0.5 mm
0 mm

12/12/21
13/12/21

23/12/21
24/12/21

14/12/21
15/12/21
16/12/21

0.3 mm
0.2 mm
0 mm

25/12/21
26/12/21
27/12/21

0 mm
0.4 mm
0.2 mm
1.3 mm

17/12/21
18/12/21
19/12/21
20/12/21

0.1 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.2 mm

28/12/21
29/12/21
30/12/21
31/12/21

0 mm
0 mm

21/12/21
22/12/21

3,0°C
1,8°C
2,4°C
1,6°C
1,3°C
-0,5°C
1,1°C
1,2°C
0,5°C
0,8°C
0,5°C

0 mm
0.6 mm

0 mm
0 mm
0 mm

14,1 °C
4,8 °C
4,1 °C
2,9 °C
1,9 °C
1,4 °C
3,2 °C
2,3 °C
2,2 °C
2,6 °C
2,2 °C

03/12/21
04/12/21
05/12/21
06/12/21
07/12/21
08/12/21
09/12/21
10/12/21
11/12/21

T. Màx.

T. Mín. Precipitació

0 mm
8,5 °C 3,6°C
9,3 °C 3,1°C 0.1 mm
9,1 °C 7,2°C 0.1 mm
8,7 °C 6,8°C 0.2 mm
17,8 °C 5,4°C 0.1 mm
18,1 °C 10,3°C 0 mm
19,6 °C 10,5°C 0 mm
0 mm
14,8 °C 4,6°C
7,3 °C 3,6°C 0.2 mm

0 mm
0.1 mm

Temperatura màxima mitjana (mes): 9,3 °C
Temperatura mínima mitjana (mes): 3,7 °C
Total precipitació acumulada (mes): 4.9 mm
Amb negreta es destaquen els registres de temperatura més alts i més baixos segons les dades acumulades a l’estació meteorològica de Torres de Segre
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LA FOTOGRAFIA DEL MES

Característiques de la fotografia
“Una magnífica sortida de sol a l’embassament d’Utxesa posa de relleu la bellesa d’aquest
espai natural, punt d’admiració, visita i també d’oci talment com aquests pescadors que
desafien les baixes temperatures de primera hora”.
Josep M. Prada

FOCAL: 8
EXPO: 1/200
ISO:
200
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Q

uan es parla de solidaritat, s’acostuma a associar el concepte amb l’ajuda al Tercer Món, però poca
gent se’n recorda del seu propi país o entorn proper i, de vegades, és aquest el que més ho necessita.
Cadascú té la seva manera de manifestar la solidaritat, a través de qualsevol ONG o entitat sense
ànim de lucre, donant roba i aliments o, simplement, oferint diners als sense sostre o gent necessitada.
Per tant, què significa aquest mot? D’una o altra manera, el sol fet de citar-la hauria de remoure’ns la mateixa
consciència. Sacsejar la comoditat innata i egoista de l’ésser humà. No és èticament correcte quedar-se a la
closca del mateix ego. Menys encara quan les diferències de classe eixamplen -dia rere dia- la distància entre
grans fortunes i gent que malviu. Queda clar doncs que la solidaritat és un valor que totes les persones hem
de cultivar: ajudar a les diferents causes per les quals molta gent lluita perquè sigui millor el món.
En qualsevol lloc on demanen ajuda, directament la gent pensa en els diners, però com ja he dit abans, hi ha
altres mètodes. Hi ha gent a favor i altra en contra, la que n’està en contra no és que no sigui solidària, el que
passa és que no hi confien, pensen que l’ajuda no arriba i serveix per enriquir encara més els que més tenen,
encara que majoritàriament no sigui així. En aquest sentit, és just destacar la feina que fan les ONG per la
solidaritat cap als més necessitats sense aconseguir cap mena de benefici propi. Això crec que és un factor
molt important que cal tenir en compte quan es parla d’aquest tema.
Segurament, desembre és el mes per excel·lència de la solidaritat coincidint amb les festes nadalenques i la
infinitat de propostes solidàries que s’engeguen arreu, com ‘La Marató de TV3’ o ‘el desembre solidari’ ben
presents al nostre poble. No obstant, tots els dies són bons per ajudar al qui més ho necessita.
Per tot, aquest cop, hem volgut preguntar sobre aquest concepte al nostre veïnat, confirmant la percepció
que Torres de Segre ha estat sempre i segueix essent un poble solidari de cap a peus, disposat a participar i
ajudar en els moments més necessaris.
Joan Companys i Cabau

CARLA EXTREMERA POP

(7 anys)

Alumna 2n curs primària
Escola Carrassumada

Què és per tu la solidaritat? Et consideres una persona solidària?
“La solidaritat consisteix en ajudar als altres i tractar-los amb respecte,
tolerància i cura, protegint la dignitat de les persones.
Penso que la solidaritat és essencial per a conviure al món i fer d’aquest
un lloc millor per viure.
Jo em considero una persona solidària perquè ajudo a qui ho necessita,
dono el que no necessito i això em fa sentir bé”.
Has participat mai en ‘La Marató de TV3’ o coneixes el ‘Desembre
Solidari’ de la nostra vila? Creus que és important que la gent
participem en aquest tipus d’iniciatives?
“A casa, cada any participem a La Marató de TV3. Conec bastant aquest
projecte solidari que organitza la Televisió de Catalunya i la Fundació
de La Marató i que mobilitza i fa participar a moltes persones.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
Sé que cada any gira al voltant d’una malaltia, a la investigació de la qual es destinen tots els diners recaptats.
També conec el desembre solidari que es fa a Torres de Segre i que aquest any és el segon cop que es realitza
amb les paradetes de llibres per a recollir diners solidaris.
Des de l’Ajuntament també es col·labora amb La Marató i altres entitats com Afanoc, Càrites, etc.
S’organitzen activitats que promouen la solidaritat com ara la venta de llibres que he dit abans o la recollida
d’aliments per a la gent més necessitada.
Participar en aquestes iniciatives solidàries que es fan en diferents llocs penso que és molt important per
aconseguir ajudar a la gent que més ho necessita. Com més persones col·laborin per una causa, més gran
serà l’ajuda que es podrà donar”.

JOSEP CASES BOTA

(12 anys)

Alumne 1r ESO
INS Alcarràs

Què és per tu la solidaritat? Et consideres una persona solidària?
“La solidaritat per mi és ajudar als demés, no només econòmicament
sinó ajudant en tot el possible a la gent que ho necessita. Ser amables
amb els padrins, ajudar-los quan ells no poden fer coses, ajudar-los a
baixar escales, saludar...
Hem de ser solidaris amb els nens i les nenes que no tenen coses
materials i que tampoc tenen un bon lloc per viure.
A casa meva, no llencem mai la roba, sempre va al contenidor de la
roba amiga. Penso que així ho pot aprofitar algun nen o nena més
necessitat.
Sí, em considero una persona solidària i m’agrada ser-ho”.
Has participat mai en ‘La Marató de TV3’ o coneixes el ‘Desembre
Solidari’ de la nostra vila? Creus que és important que la gent
participem en aquest tipus d’iniciatives?
“Doncs sí, he participat en La Marató de TV3, sempre participant des de les diferents activitats que
s’organitzen al poble.
Recordo que abans de l’aparició de l’actual pandèmia, el poliesportiu estava ple de gom a gom i participaven
totes les activitats extraescolars que es feien en aquell moment: gimnàstica, karate, música, esports...
La venda de llibres del Cau és una activitat molt solidaria també. Abans, a les botigues del poble, hi havia
unes paneres i donaves productes d’higiene personal, menjar, roba... per la gent més necessitada. Ara és fa
diferent des de la pandèmia, quan vas al supermercat, dones diners directament.
Considero que és molt important participar en aquest tipus d’activitats solidàries que la gran majoria d’elles
es concentren molt en el desembre perquè són unes dates molt emotives i no tothom pot gaudir d’un sostre
i de menjar”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
ONA MIRÓ SOLÉ (15 anys)

Estudiant 4t ESO
INS Gili Gaya

Què és per tu la solidaritat? Et consideres una persona solidària?
“La solidaritat per mi és ajudar als altres sense esperar res a canvi. Em
considero una persona solidària perquè sempre que es fan activitats
solidàries al poble o a l’Institut on estudio, m’agrada molt col·laborar-hi.
Per exemple, al meu Institut, a 4t d’ESO, es fa un voluntariat de deu
hores, com que tenim orquestra i jo en formo part tocant la flauta
travessera, ens van demanar que féssim uns vídeos tocant nadales i
cançons en grup per enviar-los a les residències o als hospitals. Crec que
això, és un exemple de ser solidari, perquè la gent que rep els vídeos
poden estar passant un mal moment o sentir-se sols i els poden alegrar
molt, ni que sigui per uns instants”.
Has participat mai en ‘La Marató de TV3’ o coneixes el ‘Desembre
Solidari’ de la nostra vila? Creus que és important que la gent
participem en aquest tipus d’iniciatives?
“Sí, quan cada any es fa La Marató hi participo. Enguany, per exemple, he fet una caminada amb l’Institut.
Per participar-hi havies de fer un donatiu mínim d’un euro i la ruta va ser pels Aiguamolls de Rufea. Quan
vam arribar estàvem cansades però l’esforç va valer la pena i més si penses com de malament ho passa la
gent a la que es dedica la Marató cada any. També he col·laborat amb La Marató del poble fent crepes de
diferents sabors amb les apol·lònies dins el poliesportiu.
Crec que és molt important que la gent hi participi, ja que és com una forma de posar-se en la pell de la gent
que ho està passant malament i, d’aquesta manera, poder-la ajudar fent activitats que no suposen un esforç
per gairebé ningú. A canvi, es poden recollir diners per col·laborar a la causa amb la que estàs donant suport
perquè es puguin fer més investigacions i mirar de cercar el millor tractament, com en el cas de La Marató”.

JOEL MONNÉ MESALLES (27 anys)

Professor d’Educació
Secundària - Matemàtiques

Què és per tu la solidaritat? Et consideres una persona solidària?
“Estem en una època de l’any on la solidaritat és una paraula que sentim
molt i més en època de pandèmia com estem vivint.
La solidaritat és una de les coses més boniques que com a societat
tenim, però crec que la gent no és conscient a la importància d’aquesta,
per això, de vegades es fa servir de forma molt simple i no ho és.
La solidaritat és una actitud on posem al centre el col·lectiu i, entre unes
i altres, ens ajudem, ens cuidem i ens empoderem.
Per tant, no soc ningú per considerar-me una persona solidària, ja que
només pot, la resta del col·lectiu, arribar-me a considerar-m’hi. Jo soc
un més d’aquesta xarxa, on intento ser partícip i ajudar la resta, però
mai em podré autoconsiderar solidari”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
Has participat mai en ‘La Marató de TV3’ o coneixes el ‘Desembre Solidari’ de la nostra vila? Creus que
és important que la gent participem en aquest tipus d’iniciatives?
“En diferents moments de la meva vida he participat en diferents edicions de La Marató, ja sigui organitzant
com assistint, la xarxa que es va crear arran de la participació de les diferents entitats com el FesTorres, un
altre esdeveniment de solidaritat veïnal pur on una va alimentar l’altra.
Aquestes entitats van posar al centre la vila, ens vam ajudar unes a altres i vam poder tirar endavant uns
esdeveniments com feia anys que no es veien al poble, totes participàvem i totes teníem la nostra capacitat
de decisió.
Per mi, la solidaritat és això, ajudar-nos i impulsar el col·lectiu, i en conseqüència, aconseguir una vila alegre
i participativa que ens portarà sempre a una vila solidària, on crec que cap de nosaltres discutirem la
importància de ser-ho quant a poble, com sempre m’agrada recordar, entre totes, tot”.

EL HABIB CHAFIQI

(47 anys)

Agricultor

Què és per tu la solidaritat? Et consideres una persona solidària?
“La solidaritat per a mi és el poder ajudar altres persones sense esperar
a rebre res a canvi.
Es pot ser solidari de moltes maneres i no té perquè ser en forma de
diners. Per exemple, podem ajudar a una persona que no entén el
nostre idioma, ajudar a portar les bosses d'anar a comprar d'una
persona gran, a donar la roba que ja no utilitzem a altres persones que
ho necessiten o dur-la als contenidors de recollida especials, es pot
donar sang per als hospitals… tot plegat, són petits gestos que ajuden
als altres.
Crec que soc una persona solidària perquè sempre que puc faig petites
accions com les que comentava abans, amb l’objectiu primer de poder
ajudar a la gent”.
Has participat mai en ‘La Marató de TV3’ o coneixes el ‘Desembre Solidari’ de la nostra vila? Creus que
és important que la gent participem en aquest tipus d’iniciatives?
“Conec ‘La Marató’ i he participat en algun dels actes que es fan al poble aquest dia. També sé de què tracta
el desembre solidari i, a més a més, faig donacions de menjar en supermercats quan organitzen recollida
d'aliments.
A Marroc, amb la pandèmia de la Covid-19, es va iniciar una campanya de donació de diners a través de les
recàrregues dels telèfons mòbils. Tu recarregaves 5€ i 1€ d’aquests era per a donar i els altres 4€ eren de
recàrrega. Per a una persona, donar un euro no significa gairebé esforç, però la suma de totes les persones
que fan aquesta donació fa que es generi molts diners.
Per tot això, penso que és important que les persones col·laborem en aquestes causes, ja que d'aquesta
manera no sols ajudem a la gent més pròxima, sinó també a zones que estan lluny de nosaltres”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
MOHAMED EL AMRI

(51 anys)

Agricultor

Què és per tu la solidaritat? Et consideres una persona solidària?
“Per mi, la solidaritat és un dels valors humans més importants, ja que
consisteix en ajudar i donar suport a altres persones de manera
desinteressada, és a dir, sense esperar o obtenir un benefici a canvi. Des
del meu punt de vista, la solidaritat consisteix en brindar suport a altres
persones i sentir empatia pels més necessitats. Em considero una
persona solidària, ja que no dubto mai d’ajudar a tots aquells individus
que es troben en situacions desfavorides. Sens dubte, la solidaritat ens
permet resistir i fer front a les adversitats i les dificultats de la vida”.
Has participat mai en ‘La Marató de TV3’ o coneixes el ‘Desembre
Solidari’ de la nostra vila? Creus que és important que la gent
participem en aquest tipus d’iniciatives? “Sincerament, mai he
participat a La Marató de TV3. No obstant, sé que és un projecte que se celebra cada any i que té com a
objectiu obtenir i recaptar ajuts econòmics per les persones més necessitades. Sens dubte, considero que és
molt important que la gent formi part d'aquest tipus d'iniciatives, ja que contribueix a fomentar la solidaritat,
l'empatia i la cordialitat i permeten oferir ajuda a persones que estiguin passant per situacions complicades”.

TERE FORCAT MASIP

(57 anys)

TCAI a l’Hospital Arnau de Vilanova
Voluntària d’Afanoc Lleida

Què és per tu la solidaritat? Et consideres una persona solidària?
“Per mi la solidaritat és ajudar a les persones que no tenen les
necessitats bàsiques cobertes. Per desgràcia, cada vegada n’hi han
més, fins i tot, en països europeus considerats del primer món. La
Covid-19, a més de les pèrdues humanes, també ha deixat a moltes
persones en situació de pobresa.
Les persones que gaudim de salut i tenim una feina estable ens podem
considerar privilegiades i hem d’ajudar, en la mesura de les nostres
possibilitats, a les persones i col·lectius vulnerables.
Em considero una persona solidària, perquè això és el que he viscut,
m’han ensenyat i he mamat a casa. Sempre que puc, ajudo a entitats
solidàries: Afanoc, Creu Roja, Síndrome de Down, Banc de sang, etc.”.
Has participat mai en ‘La Marató de TV3’ o coneixes el ‘Desembre Solidari’ de la nostra vila? Creus que
és important que la gent participem en aquest tipus d’iniciatives? “Sí, he participat en les activitats que
organitza el nostre Ajuntament per La Marató de TV3, sempre que la meva feina m’ho ha permès i si algun
any no ho he pogut fer, igualment he comprat el tiquet solidari. He participat i conec el Desembre solidari.
L’any passat i enguany he estat a la parada el dia que els beneficis anaven destinats a Afanoc Lleida amb la
Pepita Ruestes i amb la Lys Vidal. És molt important que la gent participi en aquestes iniciatives perquè penso
que col·laborem més, en general, la gent que som de classe treballadora que la que té gran poder adquisitiu.
Per acabar, em sento orgullosa de tenir un Ajuntament tant solidari com el nostre, tant debò tots fossin així”.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
ROSA FARRÉ MONTALÀ

(59 anys)

Administrativa
Secretària d’Oncolliga de les
Comarques de Lleida

Què és per tu la solidaritat? Et consideres una persona solidària?
“Per mi la solidaritat és donar part del meu temps a fer coses pels
altres. Unir esforços per aconseguir projectes que millorin la qualitat de
vida dels éssers humans. Ajudar, en definitiva.
Sí, em considero una persona solidària i n’estic ben orgullosa”.
Has participat mai en ‘La Marató de TV3’ o coneixes el ‘Desembre
Solidari’ de la nostra vila? Creus que és important que la gent
participem en aquest tipus d’iniciatives?
“Sí, participo en activitats que serveixen per a recollir diners per a La
Marató de TV3. A Oncolliga, es venia fent una campanya de recollida
de monedes de coure, després es pesaven i s’ingressava el seu valor a
La Marató. Una proposta que es deixà de fer a causa de la pandèmia.
Conec el Desembre solidari que es fa al poble. Em sembla una gran
iniciativa i penso que Torres és un municipi molt solidari en general.
Crec que és molt important que la gent participi en iniciatives solidàries perquè hi ha moltes entitats i
associacions que poden continuar endavant gràcies a les aportacions que fa la gent. Molts et diuen que és
l’administració la que hauria de posar els recursos però, tots sabem que la majoria de vegades aquests
recursos no arriben i aquí és on les associacions sense ànim de lucre juguen un paper important. Cal, però,
que aquestes siguin el màxim de transparents i expliquin sempre en què s’inverteixen els donatius recollits”.

M. TRESA FUERTES COMPANYS

(66 anys)

Jubilada

Què és per tu la solidaritat? Et consideres una persona solidària?
“La solidaritat és una cosa molt essencial, no es tracta només de rascarse la butxaca, això no és el principal, els petits detalls són també molt
importants. Es poden fer moltes coses sense que els diners estiguin pel
mig. A vegades, et fas un tip de treballar per organitzar coses i acabes
molt cansada, però et quedes amb la satisfacció d’haver fet coses per
altres i això ja t’omple.
Jo ja fa molts anys que intento ser una persona solidària. Quan ets jove,
procures passar-t’ho bé i no hi penses en la solidaritat, però a mesura
que et fas gran vas observant que la societat és molt egoista i vas
canviant la teva manera de veure les coses. Veus que a vegades, si
haguessis tingut un petit detall amb alguna persona o amb un
col·lectiu, haguessis pogut millorar les seves circumstàncies.
Arriba un punt en que decideixes ficar-t’hi, algun cop no podràs i altres et costarà més o menys, però al final
t’impliques en causes altruistes.
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La veu dels nostres veïns i veïnes
En el meu cas, fa anys que estic al Consell de la parròquia i al Consell parroquial de la comarca, m’encarrego
de forma compartida de la Catequesis, he estat molts anys amb les colònies de Solivernat i, dins d’aquests
àmbits, he fet i faig el que puc.
De vegades, tens mandra de sortir de casa però, per altra part, et compensa gratament, ets sents amb pau
amb tu mateixa”.
Has participat mai en ‘La Marató de TV3’ o coneixes el ‘Desembre Solidari’ de la nostra vila? Creus que
és important que la gent participem en aquest tipus d’iniciatives?
“Sí, conec les diferents iniciatives que es fan al poble al llarg del desembre i m’agraden perquè, principalment,
han estat l’excusa de que la gent s’ha ajuntat per fer coses.
És molt fàcil dir que no es fa res, però quan vols descobrir que hi ha activitats solidàries que s’organitzen,
almenys tens l’opció de participar-hi.
Moltes vegades les persones ens creiem molt importants, però soles, som com un zero a l’esquerra. Quan hi
ha més persones que s’uneixen per a fer o participar en una acció d’aquestes característiques, la força és més
gran i queda ben clar que es pot aconseguir molt més”.

ROSSENDO SAMARRA GORT (86 anys)

De ‘Ca la Rosa del Checo’
Fructicultor Jubilat

Què és per tu la solidaritat? Et consideres una persona solidària?
“La solidaritat per mi, és l’ajuda al pròxim, sempre que es pugui fer,
evidentment. Hi ha vegades que pots necessitar-ho i és bo que hi hagi
persones solidàries que puguin ajudar-te. La solidaritat no és només
un ajut econòmic, pot ser un consell o favor, sempre que sigui gratuït.
Si, em considero una persona solidària. Tinc assumit i demostrat que
sempre que he pogut he estat solidari. Fa anys que soc soci de la
Fundació Maragall que tracta amb la malaltia de l’Alzheimer. Per una
quota anual, podem ajudar al problema de molta gent. La Pepita, la
meva dona, va estar temps ajudant a Càritas també, i jo la recolzava
en el que calia. Ella també ho era de solidària i li agradava ajudar en
tot el que podia”.
Has participat mai en ‘La Marató de TV3’ o coneixes el ‘Desembre
Solidari’ de la nostra vila? Creus que és important que la gent
participem en aquest tipus d’iniciatives?
“A La Marató, hi participo cada any, fins i tot personalment, vaig a la Caixa i faig un ingrés directe. De vegades,
m’han enviat una carta donant-me les gràcies. Ara, no participo en massa llocs perquè em trobo molt bé a
casa, però amb la Pepita anàvem a tot arreu i col·laboràvem amb el que ens assemblava. Aquest any, també
m’he deixat caure al pavelló durant els actes de La Marató que s’ha fet a Torres i he comprat varis tiquets,
perquè amb un sol, poca ajuda farem!.
La iniciativa de les paradetes també la conec, me’n vaig assabentar per la circular que vàreu passar. Alguna
vegada hi he comprat algun llibre.
En definitiva, estic d’acord que la gent participi en aquest tipus d’iniciatives solidàries, és important”.
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NETEJA DELS ESPAIS PRINCIPALS I LES ILLES DE CONTENIDORS AMB AIGUA A PRESSIÓ
Aquests dies, coincidint amb la
celebració de la Festa Major, s’han estat
netejant diferents carrers de la vila
seguint les tasques que es venen fent
habitualment cada mes de manera
contínua.
Una actuació sempre necessària que
consisteix en la retirada de males herbes
acumulades sobretot en voreres i espais
públics, la recollida de deixalles tirades a
terra i la posterior neteja de diversos
carrers i espais, amb un bufador d’aire i
amb aigua a pressió.
Per una altra banda, s’han netejat a fons
diverses illes de contenidors del poble,
sobretot aquelles que es trobaven en més
mal estat com ara la del Passeig del Segre
i les de la zona de ‘Les Casetes’. Per poder
efectuar l’esmentada actuació, la brigada
municipal ha emprat la màquina
elevadora per retirar els contenidors de
les guies en què s’encaixen i poder netejar
millor el terra, de les deixalles enganxades
a sota dels mateixos.
Ambdues accions pretenen mantenir els
Operaris de la brigada netejant la Plaça dels Països Catalans i diverses illes de contenidors
espais nets i garantir unes condicions
higièniques adients pel veïnat. Unes tasques importants que precisen una dedicació constant.

REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA AL CARRER CANAL
A primers de mes, membres de la brigada municipal han hagut
d’intervenir per reparar una avaria en el sistema de l’aigua que s’ha
produït, concretament, al Carrer Canal, en el punt més estret.
Per resoldre la fuita detectada sobre el mateix ferm del carrer, s’ha
realitzat l’obertura de la zona afectada per detectar el punt de la fuita
i, poder substituir el tram de tub malmès per un de nou de polietilè.
Tal com es fa habitualment en les reparacions d’avaries d’aigua
d’entrada als habitatges, s’ha instal·lat l’arqueta en la qual anirà el
corresponent comptador d’aigua el dia de la seva implementació.
L’actuació ha finalitzat amb la col·locació del formigó i el poliment del
tros de carrer intervingut.

Imatge de l’actuació en el moment de l’obertura
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CONTINUEN LES TASQUES D’ESPORGA A L’ARBRAT DEL MUNICIPI
En els darrers dies, s’han anat continuant les
tasques d’esporga que es venen fent al municipi al
llarg dels darrers dies.
En aquesta ocasió, s’han tallat les branques
sobrants dels arbres que hi ha des del principi del
pont fins bona part del passeig del riu, l’interior del
parc infantil i algun altre espai que mancava. S’ha
dut a terme una esporga força generosa per buidar,
el màxim possible, la copa d’alguns arbres
centenaris que no disposen d’una fusta prou
Imatges de la tasca finalitzada al parc infantil i de l’esporga posterior
resistent per aguantar molt de pes fruit del
deteriorament del pas dels anys. Les restes de l’esporga s’han recollit i retirat deixant l’espai net i òptim.

INSTAL·LACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ NADALENCA
Durant el passat mes de desembre s’ha anat instal·lant tota
la il·luminació de Nadal que engalanarà el nostre poble
durant les festes nadalenques tot completant un
desplegament lluminós superior al dels darrers anys -unes
74 llums noves- i més sostenible pel que fa al consum degut
a l’increment de la presència de tecnologia LED.
L’actuació a càrrec de l’Ajuntament i Torres Energia, s’ha
iniciat dies abans de la Festa Major i, progressivament, s’han
anat muntant les estructures de llum a les vies d’entrada i a
la resta d’espais i carrers que han estat decorats enguany.
Coincidint amb el dia La Marató de TV3, s’ha fet l’encesa del
gran arbre, aquest any instal·lat al mig de la Plaça dels Països
Catalans i també de l’enllumenat decoratiu del seu entorn.
Aquest any de nou, s’ha posat èmfasis a l’entrada de la vila
amb la decoració especial dedicada al nostre pont i la
façana del riu que dona una bonica imatge de benvinguda.
L’ornament del pont segueix la mateixa imatge de fa un
parell d’anys, amb les llargues tires de bombetes led que
lliguen els fanals dels dos costats del mateix. Completa
l’esmentada decoració, la col·locació, a cada fanal, d’onze
llums solidàries en forma de la figura del Petit Príncep que
s’han llogat i que el benefici del mateix s’ha destinat
enguany a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (550€).
Cada any, l’empresa que gestiona el lloguer solidari busca
una organització diferent a la que col·laborar i destinar els
diners que aconsegueix.
A l’hora de col·locar la il·luminació de Nadal, som conscients
que abraçar a tots els indrets del poble no és possible per la
manca de llums i el seu cost. Així doncs, es prioritza establir
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uns quants punts importants i principals del poble que puguin lluir amb una completa i bona il·luminació.
Alguns dels espais escollits aquesta vegada ha estat l’esmentat pont i el passeig del riu amb les noves
garlandes, la Plaça Catalunya amb tots els arbres i perfils de l’edifici polivalent, l’església i l’Ajuntament i la
Plaça dels Països Catalans, anomenada al principi. Any rere any, la intenció del Consistori i de la
Comercialitzadora és anar renovant les llums nadalenques disponibles ampliant més zones del poble.

SUBSTITUCIÓ DE L’APARCABICIS MALMÈS DE LA PLAÇA CATALUNYA
Si fa uns dies us fèiem saber a través d’aquesta revista que
l’estructura instal·lada recentment a la Plaça Catalunya
per aparcar bicicletes havia estat trencada fruit de
l’incomprensible vandalisme. Aquesta vegada, volem
anunciar que l’Ajuntament ha substituït l’aparcament
trencat per un de nou. Una decisió ràpida, malgrat la
decepció de la malifeta, ja que des del Consistori es creu
L’estructura trencada i la nova instal·lada en el mateix lloc
fermament en la recapacitació i la necessita de tenir
aquests llocs dins la vila per deixar les bicis i fomentar l’activitat física entre el veïnat.

2021, ANY DE RÈCORD DEL PREU DE L’ELECTRICITAT
L’any 2021 el preu de l’electricitat al mercat majoritari ha
estat el més car de la història. Segon les dades de l’Operador
Mercat Ibèric de l’Energia, el desembre s’ha tancat el preu
mitjà de l’electricitat per un import superior als 243 €/MWh.
Per tenir una referència del que significa aquest import de
l’electricitat, recordem que el mes de desembre de l’any 2020
el preu de l’electricitat es va tancar als 42 €/MWh.
Aquest any 2021, el preu del mercat majorista de l’electricitat
no ha deixat de pujar des del mes de març. Aquest mercat és
el que serveix de referència per a aplicar l’import de l’electricitat al consumidor final.
Malgrat l’increment de preus que s’aplicava al mercat, durant la primera meitat del 2021, la
Comercialitzadora Torres Energia va optar per mantenir i congelar els preus finals als seus clients.
Malgrat aquest esforç, i atenent al constant augment de preus del mercat majoritari, l’empresa s’ha vist
obligada recentment a anar actualitzant els preus per poder adaptar-se als costos de l’adquisició de l’energia.
Ningú coneix l’evolució del preu del mercat elèctric de cara al futur, però segons les previsions dels experts
es preveu una estabilització dels preus i que durant el segon trimestre del 2022 aquests baixin.
En tot cas, atenent les previsions del mercat elèctric a futur, des del Govern s’han prorrogat fins al mes d’abril
de 2022 les mesures fiscals d’aplicació per intentar abaratir el preu de l’electricitat. Aquestes mesures
corresponen a una reducció de l’IVA del 21% al 10% per a tots els consums domèstics de menys de 10 kw
de potència contractada i la reducció de l’impost especial elèctric del 5,11% al 0,5% per als clients.
Es recorda també que la Comercialitzadora Torres Energia va aplicar durant l’any anterior (2020) mesures
de suport als seus abonats establint una reducció del 25% del preu de l’energia així com una reducció i
adaptació de la potència contractada als establiments industrials i comercials del municipi. Unes mesures
acordades atenent als primers efectes de la Covid-19 i amb la voluntat d’ajudar tant a l’activitat comercial
del municipi com a la població en general. Confiem que, en breu, es produeixi una reducció i estabilització
del mercat elèctric i es puguin reduir els preus tan aviat com sigui possible.
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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 12 (11-12-2021)
RIBERA
C.E. TORRES
1-2
ONDARA F.C.
Jornada 13 (18-12-2021)
C.E. TORRES

-

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

Jornada de descans

Jornada 14 (09-01-2022)
C.E. TORRES

-

RIALP F.C.

Jornada 15 (16-01-2022)
AEM S.E. ‘A’

-

C.E. TORRES

Jornada 16 (23-01-2022)
C.E. TORRES

-

ALFÉS S.E. ‘A’

Golejadors

Proper partit – Jornada 14

C.E. TORRES

RIALP F.C.

09/01/2022 16:00H municipal Torres de Segre

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL (Equip Veterà)
Jornada 9 (19-12-2021)
VETERANSS R.V.
C.E. VETERANS
5
0
BORDETA
TORRES
Jornada 10 (16-01-2022)
C.E. VETERANS
VETERANS
TORRES
MONTOLIU
Jornada 11 (23-01-2022)
VETERANS
C.E. VETERANS
ARTESA LLEIDA
TORRES
Jornada 12 (30-01-2022)
C.E. VETERANS
VETERANS U.D.
TORRES
FRAGA
Golejadors

CLASSIFICACIÓ (XLIII Torneig Telègrafs – Grup B)

Proper partit – Jornada 10

VETERANS TORRES
16/01/2022

10:00H

V. MONTOLIU
municipal Torres
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA (Equip Amateur)
Jornada 7 (11-12-2021)
CAF. ALCARRÀS

1-6

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

C.E. FS TORRES

Jornada 8 (18-12-2021)
C.E. FS TORRES

3-0

F.C. SERÒS

Jornada 9 (15-01-2022)
C.F.S.ALCARRÀS

-

C.E. FS TORRES

Jornada 10 (22-01-2022)
FS
C.E. FS TORRES
ALTORRICÓN ‘B’
Golejadors

Proper partit – Jornada 9

C.F.S. ALCARRÀS
C.E. TORRES FS AMATEUR
15/01/2022
16:00H municipal Alcarràs

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA (Equip Juvenil)
Jornada 7 (11-12-2021)
Jornada de descans

-

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

C.E.T. JUVENIL

Jornada 8 (18-12-2021)
C.E.T. JUVENIL

3-0

CFS AGRAMUNT

Jornada 9 (15-01-2022)
SICORIS CLUB ‘B’

-

C.E.T. JUVENIL

Jornada 10 (22-01-2022)
E.F.PONT RIBAG.

-

C.E.T. JUVENIL
Golejadors

Proper partit – Jornada 9

SICORIS CLUB ‘B’
15/01/2022

C.E. TORRES FS JUVENIL
15:00H pavelló Sicoris

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA (Equip Infantil)
Jornada 8 (11-12-2021)
C.EPISCOPAL ‘A’

5-2

CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Infantil –

Grup 9 Lleida)

C.E.T. INFANTIL

Jornada 9 (18-12-2021)
C.E.T. INFANTIL

-

Jornada de descans

Jornada 10 (15-01-2022)
C.E.T. INFANTIL

-

F.C. SERÒS E.

Jornada 11 (22-01-2022)
MARISTES ‘B’

-

C.E.T. INFANTIL
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA (Equip Benjamí)
Jornada 7 (23-01-2022)
C.E.T. BENJAMÍ

-

CLASSIFICACIÓ (Lliga Benjamí

– Grup 24 Lleida)

FS. ALMACELLES

PARTIT AJORNAT

Jornada 8 (19-12-2021)
P.FS. ALCARRÀS

10 - 1

C.E.T. BENJAMÍ

Jornada 9 (16-01-2022)
DAYTONA CAT

-

C.E.T. BENJAMÍ

Jornada 10 (22-01-2022)
FS MAIALS ‘A’

-

C.E.T. BENJAMÍ

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...
L’equip amateur de futbol camp acaba l’any amb victòria a domicili que el situa en la setena
posició de la classificació i li dona força per afrontar una complicada represa del campionat.
L’equip amateur de futbol sala, continua impecable comptant tots els encontres disputats amb
victòries i ocupant el primer lloc del Grup 17 de la 3a Divisió Catalana amb 24 punts.
L’equip juvenil de futbol sala trenca la dinàmica de derrotes amb el primer partit guanyat i els
primers tres punts davant l’Agramunt, ocupant el penúltim lloc de la taula.
Derrotes dels equips infantils i benjamí de futbol sala en l’últim matx de l’any. A la tornada,
els esperen encontres importants per mirar de millorar aquesta tendència negativa.
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“Mentre vaig estar de director vaig afavorir molt la interacció escola-poble
i organitzàrem diverses activitats amb la gent gran,
amb l’associació de comerciants del poble i amb l’Ajuntament”
En l’apartat de la notícia més destacada del Pregoner
anterior, parlàvem de les obres que es fan a l’antiga escola
i que han d’acollir el nou Centre Cívic de Torres de Segre.
En aquesta entrevista hem volgut parlar amb el mestre i
director Sebastià Gertrúdix que va passar els seus últims
vint-i-vuit d’anys de docent a Torres, la gran majoria a
l’antic l’edifici. Una entrevista plena de records, que de ben
segur us agradarà.

Quines dedicacions has tingut al llarg de la teva
vida laboral?
Els primers anys de la meva activitat com a mestre,
vaig donar l’Educació Física, -era dels primers
especialistes, formats a Pamplona. En aprovar les
oposicions a professor d’EGB, en l’especialitat de
Socials –l’any 1975-, compaginava les dues
especialitats.
Pel que fa als llocs de treball, vaig estar un any als
Salesians de Tremp i la Sagrada Família de la Pobla de
Segur; cinc anys al col·legi Públic de Borges Blanques;
un any –ja com a propietari definitiu- a l’escola de
Riba-roja d’Ebre, quatre anys a Torrent de Cinca i vinti-vuit anys, fins a la meva jubilació, a Torres de Segre.

Va néixer el 5 de febrer de l’any 1951 a La
Solana, un poble de la província de Ciudad
Real (Castella La Manxa), per tant té 70 anys.
Fill de Sebastián i de Rosario (van morir
joves). Té dues germanes, la Juliana, la més
gran, i la Vicenta, que és bessona seva; i un
germà, el Julián, que és el més petit.
Està casat amb la Pilar González Canas.
Tenen una filla, la Sílvia, que viu al Canadà i
treballa com a coreògrafa al ‘Cirque du Soleil’;
també tenen un fill, que es diu Jordi i treballa
a una empresa d’informàtica i telefonia
mòbil, que es diu Vunkers. El Sebastià i la
Pilar tenen tres nets: l’Aneudy i l’Aleix, fills
del Jordi, i la Luna, filla de la Sílvia.

Quines aficions has tingut?
Al llarg de la meva vida, he practicat molts esports com
ara l’atletisme (decatló), el bàsquet, el voleibol i
l’handbol.
Curiosament, el primer any que vaig venir a Torres de
Segre, vaig jugar bàsquet amb l’equip Art Terraferma
i, en acabar la temporada, em van nomenar millor
jugador, la qual cosa em va fer molta il·lusió.
Per altra banda, també m’agrada molt llegir, sobretot
història i llibres relacionats amb el meu ofici, amb la
intenció de millorar i innovar sempre que ha estat
possible.
Encara avui, estic treballant en moviments de
renovació pedagògica (Moviment d’Innovació
Educativa de Lleida i Moviment Cooperatiu d’Escola
Popular, a nivell de tot l’Estat espanyol) i tinc algunes
publicacions fetes sobre la meva experiència com a
mestre practicant de la pedagogia Freinet i altres, on
dono a conèixer les experiències d’altres companys
actuals i també de la Segona República, una època que
suposà un gran avenç educatiu i que, malauradament,
va ser trencat violentament pel franquisme.
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Quan i com vas entrar a treballar a l’Escola
Carrassumada?
Vaig demanar Torres al concurs de trasllats, l’any
1983 i, encara que en la resolució provisional no em
varen donar la plaça, sí que me l’adjudicaren en la
resolució definitiva. Jo em vaig assabentar a l’agost,
estant de vacances. En conseqüència, vaig venir a
Torres de Segre el curs 1983-84.
Quines eren les teves matèries, classes i
responsabilitats?
Al moment de triar cursos, com que jo volia treballar
amb tècniques Freinet amb el meu alumnat, vaig
agafar pàrvuls de 4 anys, que entraven per primera
vegada a l’escola. Això va causar un cert impacte al
poble, donat que els pàrvuls sempre havien estat a
càrrec de dones.
Quan i com vas entrar de director?
A final de curs, el director, Joaquim Zaragoza, va
presentar la seva dimissió i algunes companyes varen
parlar amb mi per animar-me a presentar-me com a
director.
La veritat és que jo no havia pensat mai en això, però
em van insistir i, finalment, vaig acceptar. De no voler
ser-ho, a complir 21 anys com a director!.
Et vas jubilar allí o vas entrar a treballar a les
Escoles noves?
Quan es construïren les noves escoles, jo portava
vint-i-un anys com a director i pensava que ja era hora
de què una altra persona agafés el relleu.
No obstant, el canvi de centre el vaig fer encara com
a director, doncs vaig pensar que era massa càrrega
per a una persona nova.
I, realment, vam tenir alguns problemes de logística
que necessitaren la intervenció de la inspectora (Na
Carmen de Andrés). El trasllat es va fer durant les
vacances de Nadal –era el curs 2004-2005- i, per fi!
Vam poder gaudir del nou centre, una aspiració
perseguida durant molts anys pels mestres i
l’Ajuntament, per la qual vàrem lluitar plegats.
El curs següent em convertí en un mestre normal i
vaig portar els alumnes de l’últim cicle de primària
fins que em vaig jubilar el curs 2010-2011.

A part de les classes lectives, s’hi feia alguna altra
activitat a les escoles velles?
Mentre vaig estar de director, afavorí molt la
interacció escola-poble i organitzàrem diverses
activitats amb la gent gran, amb l’associació de
comerciants del poble i amb l’Ajuntament.
Festes com la castanyada, el carnestoltes (construirem
tot un conjunt de figures amb pasta de paper per fer
les cercaviles pels carrers), Sant Jordi i el Dia del Medi
Ambient, fi de curs, l’hort escolar, l’apadrinament
lector, la correspondència i les trobades escolars amb
alumnes d’altres centres, l’exposició etnològica...
També, i degut a la meva afició per l’esport, durant
bastants anys, vaig organitzar una escola d’escacs amb
voluntaris de la localitat i campionats d’escacs, dames
i tennis de taula. Al final de curs, es repartien premis
per als millor classificats, gràcies a la generositat
d’entitats i comerços del poble.
Recordes
com
estava
dividit
l’edifici
funcionalment parlant?
Havia dues plantes. La planta baixa estava ocupada
per pàrvuls i primer cicle; el primer pis era per a la
resta. Quan fèiem EGB, a baix estaven fins a quart. De
cinquè a vuitè pujaven a dalt.
Des del teu punt de vista, com a centre educatiu,
tenia alguna mancança?
El pati era petit, per això, mentre durava l’esbarjo,
tancàvem el carrer amb unes tanques i utilitzàvem
també la placeta que hi havia al costat de l’escola.
Mancaven despatxos de tutories, una biblioteca en
condicions, una sala d’actes, una sala polivalent, un
laboratori... i els accessos eren bastant deficients.

Alumnes de 6è curs en una de les aules de l’antic edifici escolar
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I com a instal·lacions?
El problema més greu era el sistema de calefacció,
que consistia en uns ventiladors d’aire calent que,
mentre funcionaven, feien bastant soroll i
molestaven força el treball dels alumnes i mestres; a
part dels problemes de salut que produïen, doncs era
aire que contínuament removia el pols de la classe.
Hi estaves tu quan es van detectar els problemes
d’aluminosis? com es va actuar?
Sí, es va detectar a començaments de setembre de
1989, mentre es pintava l’edifici; el terra d’una de les
aules del primer pis va fallar i el pintor avisà
l’Ajuntament. Vam haver de començar el curs en
diversos espais del poble, cedits pel Consistori.
Aleshores, l’alcalde, era en Josep Lluís Martín Val i es
van fer molts esforços per aconseguir unes noves
escoles, però el Delegat d’Ensenyament, Josep
Varela, va dir que no hi havia pressupost. Vam estar
un parell de mesos en aules provisionals, fins que es
va solucionar el problema.
Com veus la remodelació que s’hi està fent?
L’edifici té el seu encant i està ben situat, tot i que és
una construcció de ‘Regions devastades’, de finals
dels anys quaranta, del segle passat. Amb les
adequacions que s’estan fent, pot quedar molt bé.
El fet de tenir tantes entitats i associacions reunides
al mateix local, serà molt útil en tenir espais
compartits per a totes.
Creus que un espai així és necessari per Torres?
Penso que sí, perquè Torres té molta tradició
associativa i aquest edifici afavorirà molt el seu
creixement i la seva activitat.
Quin és el primer record que et ve a la ment quan
es parla de Torres?
Sempre recordaré el primer dia que vaig anar a
presentar-me a l’Ajuntament, el setembre de 1983.
Em va rebre l’alcalde, Josep Lluís Martín i, a més de
fer-me una acollida molt amable, em va manifestar la
seva voluntat d’ajudar i de col·laborar amb els
mestres en totes aquelles iniciatives que poguessin
servir per millorar l’educació dels nens i nenes del
poble. I, veritablement, ho va fer realitat; no només
ell, sinó totes les corporacions que jo vaig tractar

mentre vaig ser director. Sempre m’he sentit agraït i
orgullós del suport permanent que rebíem de
l’Ajuntament.
I si parlem de l’escola?
Parlant de l’escola, l’experiència de portar uns
alumnes des de pàrvuls 4 anys fins a vuitè d’EGB, va
ser molt enriquidora.
Vaig arribar a tenir una relació afectiva molt forta amb
els nens i les nenes i també amb les seves famílies.
Sempre he procurat tenir una bona comunicació amb
les famílies, però la intensitat d’aquella experiència va
ser única.

Curs 1985-86. Alumnat de 1r d’EGB al pati de l’Escola. Aquest grup, va tenir
el Sebastià com a tutor des de P4 fins a l’últim curs de primària, abans 8è.

Vols explicar-nos alguna anècdota curiosa?
Quan vaig començar amb l’alumnat de 4 anys, la meva
metodologia per ensenyar-los a llegir, era la
metodologia natural, que parteix del llenguatge
infantil. No comença per les lletres o síl·labes, sinó per
les paraules, les frases i les expressions que ells
utilitzen en el seu entorn.
Algunes mares no ho van entendre i volien ensenyar
lletres i síl·labes a casa seva; però els nens i les nenes
s’estimaven més llegir a l’escola, on la lectura tenia
veritablement, sentit.
Em costà bastant que ho acceptessin, però quan varen
comprovar com començaven a llegir i, a més, entenien
el significat de les paraules, algunes vingueren a
felicitar-me. L’aprenentatge de la lectura no té perquè
ésser una activitat repetitiva, mecànica i, moltes
vegades, avorrida. La lectura pot ser significativa –i
encisadora- des del primer moment.
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No fa massa, vas tornar a Torres per ser el nostre
pregoner de la Festa Major. Com et vas sentir?
Em vaig sentir molt honorat, perquè suposà un
reconeixement a nivell personal. Estic molt agraït i
ho portaré sempre al meu cor. També em vaig
alegrar molt quan va ser invitada la companya Mari
Àngels. Penso que, tot plegat, és un reconeixement
a una tasca de molts anys com a mestres al poble.
Durant el meu pregó vaig comunicar que tenia un
arxiu de filmacions i gravacions que vaig anar fent al
llarg dels anys; no és sistemàtic, però recull força
activitats. Ara ja està pràcticament digitalitzat (havia
moltes gravacions en vídeo i en cintes de casset) i el
podré donar a l’Ajuntament aviat.

Curs 2003-2004. Plantada d’arbres al camí natural del riu

Sebastià Gertrúdix Romero de Ávila
Curs 2004-2005. Inauguració de la nova Escola Carrassumada

“Entrevistant al Sebastià, encara que ho
haguem fet a distància, he tingut al davant una
persona amant de la seva feina. Ha dedicat a
la docència la seva vida laboral, i a la que encara
dedica ara molta part del seu temps. Un home
pioner en metodologia, que va tenir la valentia
de trencar esquemes i defensar-los fermament,
quan va arribar al nostre poble. Un mestre al
que no li venia d’un hora per organitzar
activitats, per a que en tot moment, l’escola
formés part del poble. Un gran recopilador
gràfic, encara recordo veure’l amb la seva petita
càmera gravant-ho tot!.
Ha estat un honor tenir-lo com a mestre a
Torres de Segre. Serà per nosaltres un honor
rebre aquests arxius de gravacions i filmacions i
un plaer també, convidar-lo el dia de la
inauguració del nou Centre Cívic”.
Pepita Ruestes i Piñol
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre

El Sebastià, d’alumne amb 10 anys, a l’escola del seu poble natal,
La Solana (Ciudad Real)
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espai d’història local
HISTÒRIA DEL FUTBOL SALA A TORRES DE SEGRE
El futbol sala és un dels esports per excel·lència de Torres de Segre. Amb orgull podem dir que el nostre
poble va ser un dels primers a Ponent en apostar per aquest esport i, des de fa dècades, canalla,
adolescents i gent adulta han jugat i gaudit del futbol sala a la vila. Avui dia ja és un esport estès
mundialment, sobretot a Europa i Sud Amèrica, i Catalunya és un dels seus epicentres, tant per qualitat de
futbolistes com pel nombre de clubs i instal·lacions. Per entendre el present del futbol sala torressenc,
hem d’aturar-nos i mirar enrere per veure com va començar tot i com ha evolucionat fins a l’any 2021:
sempre mantenint ben viva la passió per la pilota.
ELS PRIMERS PASSOS I LA CONSOLIDACIÓ DEL CLUB (1984 - 2004)
El futbol sala va arribar a Torres de Segre de la mà de la construcció de l’actual pavelló poliesportiu. L’any
1986 va completar-se l’obra i amb les noves instal·lacions municipals a disposició del poble, des de
l’Ajuntament es va apostar per donar un nou impuls a l’activitat física a través de la pràctica de nous esports
a la vila. Així doncs, una de les propostes que van fer-se en aquell moment, des de la Regidoria d’Esports,
era aprofitar l’espai per a jugar a futbol sala, un esport amb pilota i d’equip encara no massa conegut per
tothom si ho comparem amb altres com el futbol o el bàsquet.
A partir d’aquí d’aquest moment és quan apareix la figura de Josep Maria Filella, un veí del poble que va
sembrar la primera llavor del futbol sala torressenc que coneixem avui dia. El Josep Maria, recentment havia
obtingut la titulació d’entrenador i, després que fos contactat pel consistori, va acceptar la coordinació de
la part esportiva del futbol sala a casa nostra. La gestió general del Club Atlètic Torres de Segre es feia
directament des de la Regidoria.
Els primers equips de futbol sala en formar-se van
ser el Benjamí (8-9 anys), l’Aleví (10-11) i l’Infantil (12
i 13). En la primera temporada va arribar la primera
gran alegria de l’Escola: l’Aleví va proclamar-se el
segon millor equip de la competició del Segrià.
Durant les primeres temporades, la filosofia que hi
havia és que la canalla practiqués el futbol sala fins
arribar als 14 i 15 anys, categoria Cadet, moment en
què passava a jugar a futbol 11, al camp de gespa.
Per costum, el primer mes de temporada, amb la
Any 1986. Primera fita del Club, el subcampionat comarcal de l’Aleví
Els jugadors amb el Josep Maria Filella i el Ramiro Drudes
canalla més petita que jugava a futbol sala per
primera vegada, s’organitzaven sessions específiques per agafar confiança i conèixer quines aptituds tenia
cada nen. Aquests entrenaments ajudaven a determinar si el jugador tenia un perfil més ofensiu o defensiu
i en quina posició podria aprofitar millor les seves qualitats: porter, tanca, ala o pivot.
L’any 1996 va ser un any de molts canvis, un punt d’inflexió en el futbol sala torressenc. Per una banda, va
fundar l’Escola de Futbol Baix Segrià, club creat conjuntament per sis Ajuntaments del territori: Torres de
Segre, Alcarràs, Soses, Aitona, Sudanell i Albatàrrec. L’objectiu d’aquesta entitat era aglutinar els nens
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d’aquests pobles que volguessin jugar a futbol 11 i
formar una base completa i potent. Per tant, la
canalla que volia jugar al camp tenia aquesta opció,
en canvi, la que preferia gaudir del futbol sala podia
seguir jugant a Torres de Segre.
Així doncs, l’equip Cadet de futbol 11 del poble va
desaparèixer i aquest fet va ser una oportunitat per
ampliar la base del futbol sala, i de retruc, crear per
primera vegada un equip sènior. És a partir
d’aquest moment quan el Club Atlètic Torres de
Segre va iniciar la seva època daurada, amb una
1996-1997. Una de les samarretes alternatives era la groga del Barça
Junta totalment independent de l’Ajuntament i
esdevenint una Escola de Futbol Sala amb equips a totes les categories. Esportivament, podríem enumerar
diferents èxits en lligues i tornejos per part de la base i també el primer gran èxit de l’equip Sènior: l’ascens
a la Primera Divisió Provincial de Lleida la temporada 2002-2003 amb un gruix important de jugadors locals.
Coincidint amb la fundació de l’Escola, va ser el moment d’elegir un nou color que identifiqués el club. Fins
llavors s’havia jugat amb la clàssica samarreta arlequinada del Club Esportiu Torres, amb els colors blau i
blanc com a protagonistes. Tocava triar nou color i l’escollit va ser el verd, amb l’argument de la Junta que
en aquells temps era original, ja que era poc vestit per altres clubs de la zona.
Als anys 90 i als 2000, era costum que els equips
comencessin la temporada a l’octubre, entrenaven un
parell de dies a la setmana i competien el dissabte contra
altres clubs. Per una banda, els conjunts de la base,
habitualment jugaven els partits en pistes d’escoles de
Lleida i, les primeres temporades, es desplaçaven amb la
furgoneta del Ramiro Drudes. A la ciutat és on es
disputaven les jornades de lliga i els equips eren dels
centres educatius (gestionats per l’AMPA) o d’altres
municipis. A la nostra zona també hi havia tradició de Any 2000. L’equip Prebenjamí amb el Magí Serra i el Moisés Gómez
futbol sala en pobles com Soses, Aitona, Seròs, Maials i Llardecans. En aquells anys encara no es competia
de manera federada, sinó que les lligues les organitzava el Consell Comarcal del Segrià. Abans de cloure la
temporada, perquè nens i famílies gaudissin del futbol sala a casa nostra, s’organitzaven tornejos amb totes
les categories al pavelló poliesportiu. Per la seva part, l’equip Sènior també competia durant tots els mesos
però anava combinant els partits com a local i visitant, en aquest cas, jugant en els diferents municipis que
conformaven la lliga.
El Josep Maria va deixar la direcció del Club després de 20 anys de dedicació, coordinant l’entitat a tots
els nivells: president i tècnic tant de la base com del primer equip. El meu curiós de tot és que va acabar
sent entrenador sense buscar-ho, de manera fortuïta. A mitjans dels anys 70, quan era un jove, de manera
inesperada va tocar-li dirigir un equip Juvenil en un torneig de futbol 11 de la vila. En aquell moment ell no
estava titulat ni tenia massa coneixements, però van acabar segons classificats i, el més important de tot, a
ell l’experiència va agradar-li. Aquí va començar tot, després van arribar més experiències i anys després
arribaria el moment de centrar-se només en el futbol sala, l’any 1986.
Josep Maria Filella: “El futbol sala ha estat molt gratificant amb mi perquè l’he viscut amb il·lusió. Van
ser molts anys de responsabilitat i això requereix sacrifici, per això, quan les forces van afluixar, era
important trobar el relleu idoni perquè aquest esport seguís ben viu al poble”.
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Temporada 2002-2003. Foto de família amb tots els equips del Club, destacant el Sènior en l’any del seu primer ascens a Primera

CONTINUACIÓ D’UN PROJECTE REFERENT A PONENT (2004 - 2009)
Amb el Josep Maria totalment desvinculat del Club l’any 2006 -les últimes tres temporades només com a
entrenador del Sènior- el relleu al capdavant de l’entitat va ser pel Magí Serra, durant 6 anys. En aquell
moment, el Magí arribava com exjugador tant de la base com del primer equip. A més, també ja tenia
experiència com a monitor i coordinador del planter verd. L’objectiu del nou projecte era continuar amb els
encerts dels anys previs.
En aquesta nova etapa, el Club disposava d’un total de 8 equips: Sènior, Juvenil, Cadet, Infantil, Aleví,
Benjamí, Prebenjamí… i Babies, una nova categoria inèdita fins al moment on van començar a jugar nens
de 4 i 5 anys. Les temporades amb més inscripcions el Club Atlètic Torres de Segre va arribar a reunir un
centenar de futbolistes, entre canalla i adults. Aquesta fita convertia l’entitat en una autèntica referència
a Ponent tenint en compte que Torres de Segre només tenia una població de 2.000 habitants.
La filosofia de Club seguia passant per oferir als infants
practicar activitat física i gaudir de la pilota. La idea era
simple: participem per jugar i fomentem la
companyonia dins del grup. El club estava obert a tots
els nens i totes les nenes del poble, per això, cada
vegada era més habitual veure-les a elles formar part
del joc. Llàstima que al Torres de Segre el nombre de
nenes mai va ser suficient per formar un equip femení!
Durant aquestes temporades els equips de la base
seguien desplaçant-se a Lleida per participar en els
campionats organitzats pel Consell Esportiu del Segrià.
Any 2006. Equip Benjamí amb el monitor Eric Pujol
Amb un major nombre de futbolistes al Club però, molts
dissabtes el trajecte a la ciutat es feia amb un autocar contractat. Feia goig arribar a la ciutat i veure baixar
tota la canalla vestida de verd provinent d’un mateix poble. Altres vegades però, si no hi havia tants partits
a disputar, s’optava per les alternatives com els cotxes de les famílies o, fins i tot, un taxi.
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A nivell esportiu, hi havia anys de tot, amb equips que
acabaven més ben classificats i altres que no tant, però
el Torres de Segre sempre procurava deixar una bona
imatge i empremta del bon treball del planter. En
aquesta època l’equip Sènior va assolir l’ascens a
Primera per segona vegada, tot i que en aquesta
ocasió, va ser a l’estiu després que els equips més ben
classificats haguessin de renunciar a pujar de categoria.
A nivell social, el club van organitzar sortides al Palau
Blaugrana per a presenciar partits de futbol sala del FC
Any 2008. Equips Prebenjamí i Benjamí amb el monitor Joan Sentís
Barcelona i visitar les instal·lacions del Camp Nou i el
Museu del Barça. A Torres de Segre, el Club seguia participant, fins que va deixar-se d’organitzar, en la fira
de Sant Isidre del maig. També era habitual veure als verds jugar en tornejos amistosos de 24 hores i en
partits d’exhibició de la Festa Major.
El Magí Serra va cedir les seves responsabilitats del Club Atlètic Torres de Segre l’any 2009, una decisió
presa principalment per poder-se dedicar amb més temps a la seva paternitat.
Magí Serra:
“A part d’intentar assolir èxits en forma de victòries i títols, vam seguir fomentant la pràctica esportiva a
Torres de Segre. Bona mostra d’això és que petits futbolistes, avui dia adults, continuen mantenint una
vida activa i saludable, sigui jugant a futbol sala o en altres esports.”
MÉS ÈXITS I MÉS IDENTITAT DEL POBLE AMB EL CLUB (2009 - 2020)
Aleshores, va arribar el torn del Moisés Gómez, qui
encetaria un nou període de gestió i èxits pel club
torressenc. Amic i excompany d’equip del Magí,
assumiria la coordinació del Club Atlètic la
temporada 2009-2010 amb l'objectiu de seguir
creixent el futbol sala base del poble i, a nivell
primer equip, consolidar l'ascens de categoria
aconseguit l'any anterior amb l'entrenador Eduard
Alcaine i un equip amb un gruix important de
jugadors provinents del planter: Joan Sentís, David
Puigvecino, Salvador Piñol... Com a curiositat,
2009-2010. Equip Sènior amb L'Eduard Alcaine d’entrenador
aquesta temporada l’equip Sènior va patir molt ja
que es va haver d'acostumar a jugar a temps parat, cosa que va fer que s’escapessin molts punts.
A nivell d’Escola, van ser uns anys on el projecte passava per aconseguir tenir un bon gruix d'equips
competint en categoria federada, i en gran mesura, es va assolir gràcies a la col·laboració de les famílies.
Un dels records més destacables d’aquesta nova etapa va ser una bonica sortida de pretemporada a
Andorra on tots els equips de l'Escola va jugar partits amistosos a Sant Julià de Lòria.
En aquests anys, el Moisés i la resta de monitors mantenien la filosofia que el futbol sala del poble era molt
important perquè els nens i les nenes de Torres de Segre poguessin desenvolupar una ‘carrera esportiva’
íntegrament sense sortir del poble, des de Prebenjamins fins al Sènior.
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A nivell esportiu, la fita més important va
celebrar-se la temporada 2013-2014 on, de la
mà de l’entrenador Tomàs Abella -una referència
en el futbol sala lleidatà-, el primer l'equip va
aconseguir l'ascens a Primera Divisió per
tercera vegada en la seva història, categoria que
no abandonaria fins a la temporada de la seva
dissolució uns anys més tard. La particularitat
d’aquest ascens és que l’equip estava
íntegrament format per jugadors de Torres de
17-05-2014. Celebració amb l'afició del tercer ascens a Primera del Club
Segre, molts d’ells formats a l’Escola des de ben
petits: Aleix Aguilà, Aleix Filella, Axel Curcó, Christian Aranda, Eduard Pons, Eloi Escolà, Rubén Roca,
Shiddharta Polo... Aquest fet va fer que el grau d’identificació del poble amb el Sènior fos molt gran i en els
partits disputats a casa hi hagués altes assistències de públic i molt caliu a la grada.
Des de la Junta s’intentava que la tasca duta a
terme no se centrés exclusivament a la dinàmica
d’entrenaments i partits, tot i que era la principal.
Es procurava obrir el Club a tot el poble
organitzant més sortides a partits del FC Barcelona
de futbol sala, col·laborant amb les activitats de
La Marató de TV3, formant periòdicament
entrenadors i monitors, entre altres. El Moisés va
acomiadar-se del club en la temporada 20192020, després també d’haver gaudit d’una
Desembre 2017. Partit entre el Sènior i exjugadors durant ‘La Marató’
experiència completa: porter, monitor i president.
Moisés Gómez:
“Sens dubte em quedo amb la quantitat de gent que he pogut conèixer gràcies a aquest meravellós esport.
Com a anècdota, nois que ara tenen gairebé 30 anys encara es refereixen a mi com a ‘míster’, cosa que em
fa sentir que alguna empremta positiva vaig deixar en la seva formació. Això em fa sentir molt orgullós.”
RETORN DE CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE (2020 - ACTUALITAT)
La temporada 2020-2021 és l’inici del capítol més recent de la història del futbol sala al
nostre poble: el Club Atlètic Torres de Segre i el verd van fer un pas al costat.
L’entitat va passar el relleu a la Junta del Club Esportiu Torres de Segre presidida pel
Marcos Gramun, fins al moment només amb un equip amateur a futbol 11, perquè gestionés directament
el futbol sala del municipi. Actualment és una secció dins del club arlequinat, tal com ho va ser inicialment
als anys 80.
Els colors i l’escut han tornat a canviar però el planter i el primer equip segueixen entrenant i competint
amb la mateixa passió de sempre. A dia d’avui l’Escola de futbol sala està formada per tres grups que
competeixen de manera federada: Benjamí, Aleví i Juvenil.
Desenes de nens i joves continuen gaudint de la pilota al pavelló poliesportiu de Torres de Segre, practicant
esport en equip i fent que el futbol sala perduri molts anys més a casa nostra.
Informació i fotografies: Josep Maria Filella, Magí Serra Marsellés, Moisés Gómez Biosca i Christian Aranda Cubeles
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Recull fotogràfic

Equip Benjamí (1999)

Equip Prebenjamí (2005)

Equip Aleví (2001)

Equip Benjamí (2005)

Equip Sènior (2002-2003) Primer ascens a Primera

Equip Infantil (2007)
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Futbol sala Torres de Segre

Equip Sènior (2004)

Equip Cadet (2009 - 2010)

Equip Juvenil (2012 - 2013)

Equip Sènior (2013 - 2014) Tercer ascens a Primera

Equips Prebenjamí i Benjamí (2017 - 2018)

Equip Sènior (2017 - 2018)
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Quim Estadella

Fa molts anys el desembre era congelat, si més no, a les cases
ho era. No hi havia calefaccions, ni aïllaments tèrmics com
ara. La gent s'agrupava a la vora del foc i d'allí sortien les
converses més senzilles de la llar. Una petita capella portàtil
que anomenaven "la sagrada família", s'anava passant entre
veïns. La llet munyida i la manta als genolls donaven la
calidesa necessària. Eren uns altres temps...
Al desembre, la nit s'ha fet eterna: a les 6 de la tarda ja és fosc
i cada matí costa més de sortir el Sol. La manca de llum és
l'altra necessitat vital que intentem de compensar amb tota
mena d'il·luminació. La del mòbil, però, m'atreviria a dir que
si no és la més espectacular, sí que és la més emprada a tots
els espais. Els més grans renyen als més joves. Ells, en canvi,
segueixen en el seu món de llum a la mà: és el segle XXI.
La llum és més important del que ens pensàvem. Hi ha zones
de la Terra on no hi surt el Sol durant mesos; a la nostra terra
abans hi havia una boira espessa que durava un mes. El carrer
Pau Casals era un passadís tètric amb els plataners i el vell
cementiri. Així era tot el poble als volts de Nadal. L'Església
era un lloc d'escalfor comunitària. Necessitem la llum i de
l'escalfor en tant duri la freda foscor.
La manca de llum deprimeix la gent. La maleïda pandèmia ens
torna a fer la guitza de cara a les festes de Nadal i Cap d'Any.
Hem celebrat una Festa Major, amb por, però ara reculem.
Una vegada més, ens tornen a limitar la vida. Són també uns
altres temps, que hem d'anar-los superant.
D'aquí a uns anys, algú tornarà a escriure del desembre que
va conèixer de petit, amb nostàlgia potser per aquells que ja
no hi són.

Ajuntament Torres de Segre

DL L 1725-2015
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