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Fotografia Joan Companys Cabau 
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TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS) 

Ajuntament 973 796005 8:30 - 13:30 h  torressegre.cat 

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

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

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

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

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

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

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

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

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

9:30 - 13:30h (dissabte) 

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

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

Mossos  Esquadra 112 o 973 700050    Bombers  Lleida  112 o 973 030100 

  
 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

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

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

6:45    18:30    
20:30 

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

18:00      19:25 

12:30       
15:15 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Gener irromp amb força, sense deixar temps pel 

descans i amb nous horitzons que es comencen a 

dibuixar dins d’un període d’incertesa i onze mesos per 

davant.  

Un any nou comença, deixant enrere vivències, 

moments i situacions que ja formen part del passat. 

Acabat el gener, tot just tanquem la primera pàgina 

d’una llibreta en blanc que acabarà ben plena, esperem 

de bons records i notícies agradables.  

Ara, és moment de mirar endavant, i de voler començar 

a escriure les primeres lletres del nou any. Moment 

doncs de propòsits, els de sempre: salut, feina, 

benestar social i familiar... Deixem que la vida ompli 

cada dia i nosaltres els sapiguem viure. 

Pel que fa al temps d’aquests dies, res que no sigui 

l’habitual de primeries d’any: boires, alts i baixos del 

mercuri i, sobretot, molt fred. Uns registres molt baixos 

de temperatures sota zero de nit i matinada, en forma 

de gelades persistents i contínues. Sort n’hem tingut de 

l’aparició del Sol durant el dia que ha compensat la 

gèlida sensació tèrmica. 

Per una altra banda, continua l’afectació de la pandèmia 

sobre la població amb la variant del virus Òmicron més 

contagiosa però també més lleu, que deixa un alt 

percentatge de positius i una situació delicada a les 

escoles amb força afectació entre l’alumnat i el 

professorat, confinat a casa seguint els dies de 

quarantena. Un panorama que coincideix amb 

l’aixecament de restriccions i l’avanç de la vacunació i 

que podria indicar la voluntat de contagi de ramat per 

assolir la immunitat generalitzada i el retorn a 

l’esperada ‘normalitat’. 

Malgrat tot, gener sempre esdevé sinònim de màgia, 

sobretot amb l’arribada dels Reis Mags d’Orient i l’inici 

d’un nou camí i de nous objectius, plens d’esperança 

per a un futur millor. Quedem-nos amb això i continuem 

remant endavant sempre. 
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CULTURA 
El Concert de Nadal de la Coral ‘La Lira’; Els patges i els Reis Mags deixen 

il·lusió als nens i nenes de Torres; Segona campanya nadalenca de ‘Torres 
Comerç i Serveis’; La Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ canvia el servei de bar; 

Benedicció de les mascotes a domicili per Sant Antoni; Mestra pessebrista a 
la Maria Concepción Vidal Baena; Sortida pubillatge a Puig-Reig; 

Ajornament curs sardanes; Les Jornades Culturals a l’abril; Es busca nova 
Junta parroquial. 

 
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Resum dels visitants a la Reserva Natural d’Utxesa any 2021;  

Noves destrosses i incivisme per començar l’any;  
Retirada nius cigonyes església; Cens d’ocells aquàtics hivernants a Utxesa; 

El xoriguer petit, el nostre animal del mes. 
 

ESPORTS 
Bon ritme d’inscripcions per la VIII Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’; 

Gener de derrotes però d’il·lusió i talent per a tornar a guanyar. 
 

 

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

Resum d’uns dies màgics a la Residència ‘Sant Guardià’;  
Forestalia projecta una línia d’alta tensió que passaria pel terme Torres;  
Violència de gènere; La tasca del Grup de Rescat; Temps mes de gener.  

 
 

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES  
 

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 
Pista esportiva i parc infantil: així serà el nou equipament municipal  

 

ACTUACIONS 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES  (Josep Manel Prada)  
 

L’ENTREVISTA 
Ramon Curcó Aguilà – Director de la Coral “La Lira” 

SABIES QUE 
Establiments antics -Carrer Creu, 2ª part, especial Cafè i Cinema Virgínia 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella  
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EL CONCERT DE NADAL DE LA CORAL ‘LA LIRA’ 
 

Una vintena de cantaires de la Coral ‘La Lira’, han 

enllaçat les seves veus en un magnífic concert, el 2 de 

gener a l’Església Parroquial de Torres de Segre. 

El concert, que ha estat precedit de les paraules de 

benvinguda del seu President, el Raül Esteve, s’ha 

estructurat en dues parts diferenciades.  

En una primera, el conjunt coral han cantat cinc 

cançons tradicionals de Nadal:  

✓ Afeste Fideles 

✓ Ding Dong! Merrily on High 

✓ Blanc dia de Nadal  

✓ Jingle Bells 

✓ Fum, Fum, Fum 

Mentre s’ha donat uns minuts de descans als 

membres de la Coral, el Josep Marsellés ha llegit un 

poema, escrit per ell, amb la música, el cant i la Covid-

19 com a protagonistes. 

En una segona part del concert, s’han interpretat un 

seguit de peces noves, que l’agrupació Coral local ha 

estrenat, especialment per a l’ocasió: 

✓ Can’t Help Falling in Love with you  

(No puc evitar enamorar-me de tu) 

✓ Em dones força (You Rise Me Up) 

✓ Himne de l’Alegria 

✓ Amics per sempre 

Totes aquestes cançons, comportaven una dificultat 

afegida, ja que totes elles són molt conegudes, són 

unes versions per cant coral, i cada una d’elles té les 

seves parts complicades quan es canten a tres o 

quatre veus. Algunes d’elles, comportaven 

arranjaments musicals del director Robert Faltus. 

Si a tot això afegim que han estat cantades amb la 

mascareta posada, cosa que comporta un gran esforç 

de respiració i vocalització, podem fer-nos una idea 

de l’esforç i la gran energia i il·lusió amb el que els i les nostres cantaires han afrontat aquest concert. 

Val a dir que, després d’aproximadament un any i mig parats, en els darrers mesos els membres de la Coral 

‘La Lira’ han fet els assajos corresponents en lloc amplis i amb totes les mesures sanitàries. 

La Coral també ha tingut paraules d’agraïment pels assistents, els representants municipals, pels membres 

del pubillatge i pel seu director, el Ramon Curcó, al que l’han obsequiat amb un detall com a mostra del 

reconeixement cap a la seva excel·lent labor.  

Un nombrós públic, ha aplaudit amb força un Concert que, a més a més d’una gran interpretació musical, ha 

mostrat una lliçó de superació personal i col·lectiva. 

 

CU
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Cantaires de la Coral durant el Concert sota la batuta d’en Ramon Curcó 

Raül Esteve, President de la Coral, amb Josep Marsellés recitant el poema 

La Coral ‘La Lira’ amb el pubillatge torressenc al finalizar el Concert 



 
 

 
2 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE GENER – Febrer 2022 

ELS PATGES I ELS REIS MAGS, DEIXEN IL·LUSIÓ ALS NENS I NENES DE TORRES 
 

El mes de desembre passa molt de pressa pels veïns i les veïnes de Torres de Segre, ja que tot just després de 

la Festa Major, es comencen a preparar les festes nadalenques.  

Per als i les membres de la Comissió de Cultura, el temps encara n’avança més. A mitjans de novembre, ja es 

comencen a fer els preparatius perquè, tant la carrossa dels patges, com les carrosses Reials estiguin a punt 

i al gust de tan insignes visites. 

Malauradament, ja fa dos anys que aquestes festes tan entranyables es veuen afectades per la Covid-19, 

aquest any amb la variant Omicron, més contagiosa que la seva antecessora. Aquests anys, s’han hagut de 

prendre totes les mesures sanitàries vigents per a intentar que aquestes activitats siguin el més segures 

possibles i no haver d’anul·lar-les, amb la desil·lusió que això comportaria per a la nostra mainada. 
 

L’ARRIBADA DELS PATGES REIALS PER RECOLLIR LES CARTES 
 

Recordem que l’any passat, hi havia la prohibició de concentracions al carrer i els patges van decidir fer la 

recollida de les cartes porta a porta mitjançant una carrossa habilitada a tal efecte i molt ben acompanyats 

d’un animat camarlenc, en ‘Safir Desig’. Sembla ser, que aquesta manera de recollir les cartes va plaure a 

grans i petits i, enguany, es va decidir fer-ho d’igual forma. 

El diumenge 2 de gener, 

la flamant carrossa ha 

recorregut els carrers de 

Torres de Segre i ha 

recollit els desitjos en 

forma de carta dels més 

petits de la casa, que de 

vegades amb un gran 

somriure i altres amb 

una mica de por, han 

anat dipositant-la en 

una bústia reial que hi havia al carruatge. 

El camarlenc, des de la distància, ha estat relacionant-se amb els menuts i, a la pregunta ‘a quin Rei va 

adreçada la teva carta?’, la majoria dels més petits han respòs que als tres Reis, tot i que el més sol·licitat ha 

estat de nou en Baltasar! 

Talment com l’any passat, aquesta vegada, també s’ha donat l’opció d’enviar les cartes per correu electrònic 

a l’adreça dels Reis Mags però, el fet de tirar la carta de manera presencial, ha estat la forma més requerida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Els patges reials dels tres Reis Mags acompanyats d’en ‘Safir desig’ a sobre la carrossa amb la bústia dels somnis 

Nens i nenes de Torres de Segre han dipositat la seva carta a la Bústia Reial La comitiva reial arribant a la nostra vila per iniciar el recorregut 
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ELS TRES REIS MAGS D’ORIENT ARRIBEN UN ANY MÉS AL NOSTRE POBLE CARREGATS DE REGALS 
 

L’any 2021, Ses Majestats van visitar el nostre poble d’una manera especial. Van recórrer els carrers de Torres 

de Segre, mentre tothom els saludava des del carrer, balcons i finestres. Tothom, va poder gaudir de la seva 

visita per ‘streaming’ i en directe, des de l’ordinador, mòbil o tauleta, evitant així les aglomeracions al carrer 

i el seguiment de la rua a peu. Els requeriments sanitaris, així ho exigien. 
 

 

Aquest any 2022, les concentracions a l’aire lliure han estat 

permeses, sempre que es procurés mantenir la distància i, 

sobretot, es portés la mascareta. Mesures que, des de 

l’Ajuntament, s’han aconsellat al veïnat dies abans de la 

cavalcada.  

No obstant, aquest cop, s’han hagut d’adoptar altres 

mesures, no massa agradables per a ningú, però sí del tot 

necessàries per evitar possibles contagis, com han estat: 
 

✓ Tots els participants de la cavalcada han hagut de portar 

la mascareta posada. 

✓ Evitar que els nens i les nenes pugessin a les carrosses a 

fer-se fotos i frenar així el contacte directe amb els Reis 

com a mesura preventiva davant el contagi de 

coronavirus. 

✓ S’ha fet l’adoració del nen Jesús, a porta tancada, al 

pessebre de l’entrada de l’Ajuntament, per evitar la 

concentració de gent que cada any es produïa a l’església, 

evitant la cua per fer-se una foto amb Ses Majestats. 

✓ S’ha demanat també, que no s’oferís ni menjar ni beure a 

la Cavalcada, per no haver de parar, atansar-se a ningú, ni 

treure’s la mascareta per haver d’assaborir els 

oferiments. 
 

En definitiva, s’ha apel·lat a la responsabilitat de tothom i, 

tot i alguna excepció, la majoria de veïns i veïnes han seguit 

les recomanacions amb la comprensió de la situació que 

estem vivint. 

El més important de tot ha estat que, s’ha aconseguit tirar 

endavant una Cavalcada que, a darrera hora, ha tingut 

moltes baixes degut a persones positives o a contactes de 

positius, que ha fet que l’organització hagués de buscar a 

darrera hora substituts i substitutes que poguessin ajudar a 

tirar la rua endavant. 
 

La Cavalcada d’enguany serà recordada sobretot per la nova 

estrella que encapçalava la comitiva reial, una nova 

incorporació que modernitza la rua i que s’afegeix als canvis 

que es venen fent en els darrers anys. 

L’arribada pel pont dels Reis Mags d’Orient amb focs d’artifici  

Un any més, els membres de la Banda de cornetes i tambors  

han acompanyat els Reis a l’entrada a la vila 
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Des de l’entrada del nou equip de govern a 

l’Ajuntament, des de la Comissió de Cultura, s’ha 

intentat millorar al màxim, tant la logística com 

l’aspecte de la Cavalcada de Reis.  

En aquest sentit, cal recordar que el primer any es 

van fer noves les carrosses Reials, el segon any es va 

renovar la carrossa dels patges, les tarimes de fusta 

i la il·luminació i, aquest any, una bonica estrella, 

amb una nebulosa de fum, franquejada per 4 raigs 

làser, de quatre metres d’alçada per cinc de 

longitud, feta d’estructura de ferro i guarnida de 

llum blanca led que ha precedit el recorregut. 

Una altra novetat, aquest 2022, també s’ha pogut 

saber la ubicació aproximada de la Cavalcada, tant 

dels Reis com la dels Patges, compartint a temps 

real amb Google Maps, un enllaç connecta al 

compte Gmail dels Reis Mags. 

Tot plegat, un seguit de millores adaptades a la 

situació actual i encaminades sempre a millorar i 

modernitzar, en tots els aspectes, l’arribada dels 

Reis d’Orient al nostre poble. Unes noves 

incorporacions, sense perdre alhora el vessant 

entranyable i alegre de la nit més màgica i esperada 

de l’any.  

 

Com no podia ser d’una altra manera, Melcior, Gaspar i Baltasar, abans de visitar el poble, han tingut el 

tradicional detall de fer una visita a la Residència d’avis Sant Guardià i fer-los uns presents. Les mesures 

actuals però han fet que la trobada amb les responsables s’hagi produït a l’entrada del mateix complex i no 

franquegessin les instal·lacions. 

Una de les imatges habituals del veïnat rebent als Reis davant l’Ajuntament 

L’espectacular nova estrella encapçalant la Cavalcada reial 

Ubicació en directe de la Cavalcada Un dels moments més entranyables amb l’arribada i el discurs des del balcó de l’Ajuntament  
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Des d’aquestes pàgines volem agrair la feina de la setantena llarga de persones que han participat a què 

aquesta festa fos possible: creditors de tractors i remolcs, conductors de tractors, logística i repartiment 

de paquets, agents municipals, brigada, maquilladora, figures, Banda de cornetes i tambors, Pubillatge, 

regidors i regidores i la Comissió de Cultura.  

Malgrat les dificultats, hem tornat a emocionar-nos veient com el seguici reial tornava a creuar el nostre 

pont el dia 5 de gener per a fer feliços als infants de la vila i, en definitiva, a tots i totes nosaltres. 

 

SEGONA CAMPANYA NADALENCA DE ‘TORRES COMERÇ I SERVEIS’ 
 

En Jaume Miró Oró i la Montse Alcazar Casol, han estat els guanyadors dels dos lots de 

productes cedits per tots els comerços i serveis participants en la segona campanya Nadalenca 

que es patrocina des de l’Ajuntament de Torres, per a promocionar el consum de proximitat. 
 

El sorteig d’aquests dos lots ha 

tingut lloc el dilluns 3 de gener, 

per tal de posar el punt i final a 

aquesta campanya, que s’havia 

iniciat a principis de desembre.   

La Montse ha resultat la 

guanyadora del sorteig a les 

xarxes i el Jaume del sorteig 

presencial. Per participar en 

aquest darrer, els veïns i les 

veïnes de Torres de Segre han 

hagut d’omplir una butlleta que 

van trobar a la bústia juntament amb l’edició del Pregoner del mes de novembre, i dipositar-la a la bústia que 

hi havia als baixos de l’Ajuntament, del dia 27 al 31 de desembre. 

Aquesta campanya consistia a fer presents a les xarxes socials, tant els comerços i empreses del poble, com 

els productes i serveix que ofereixen mitjançant un seguit d’anuncis i vídeos dels seus establiments i les seves 

ofertes comercials. Aquestes campanyes es van fer també per Nadal i primavera del 2020. L’èxit d’aquestes 

accions es pot comptar amb l’increment de visualitzacions a les xarxes. En la campanya de la primavera del 

2020, del dia 1 de març al 15 d’abril, les visualitzacions a Facebook havien incrementat un 29,6% i a Instagram 

un 134,1%. 

La Montse Alcazar recollint el lot de productes  

dels comerços i serveis, sortejat per les xarxes socials 

El Jaume Miró recollint el lot de productes  

dels comerços i serveis, sortejat presencialment 

L’èxit de la Cavalcada rau, en bona part, a la col·laboració desinteressada de voluntaris i voluntàries i altres persones de la població 
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En la darrera campanya de Nadal 2021, les visualitzacions a Facebook van incrementar un 750,9% i a 

Instagram 876,5%, respecte de la duta a terme a la primavera. 

 

 

Si estudiem el públic que connecta amb 

les xarxes socials de ‘Torres Comerç 

Serveis’, podem observar que la majoria 

corresponen al perfil d’una dona de 

Torres de Segre d’entre 35 i 45 anys. 
 

Per tot el que s’ha exposat, si fem una 

valoració general de l’impacte les 

diferents campanyes efectuades, 

podem dir que ha resultat del tot 

positiva. Aquesta, és una de les accions que l’Ajuntament impulsa per tal de modernitzar i donar a conèixer 

el sector comercial del nostre poble i incentivar alhora que els torressencs i les torressenques valorin i 

coneguin els comerços i els serveis de Torres de Segre. 

 

LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ CANVIA EL SERVEI DEL BAR 
 

Durant la darrera setmana del mes de desembre del 2021, el bar de la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ ha 

passat de tenir un servei gestionat per la Il·luminada Roca, a tenir una màquina expenedora. 

Recordem que la Il·luminada va començar la seva tasca amb la reobertura de la Llar al mes de setembre, 

després de gairebé un any i mig en què les instal·lacions van estar tancades a causa de la Covid-19. 

Al·legant motius personals, la Il·luminada deixà la 

feina i la Junta va haver de buscar alternatives 

perquè els socis i les sòcies que anaven per les 

tardes al seu punt de trobada habitual, poguessin 

prendre alguna cosa mentre jugaven a les cartes, 

al billar, feien petar la xerrada o abans i després 

dels cursos organitzats per a la gent gran. La Junta 

doncs, amb el suport de l’Ajuntament a la seva 

decisió, va contactar amb l’empresa Asvenric de 

Torres, que els va facilitar una màquina 

expenedora de cafè, tallat, cafè amb llet, xocolata 

i té al llimó amb el preu de 50 cèntims la unitat. 

Durant uns mesos, la Junta i l’empresa, avaluaran la conveniència o no de la implantació d’aquest sistema, 

podent ampliar l’oferta a begudes coincidint amb l’arribada de la calor i la ‘normalitat’ sanitària. Caldrà 

valorar les necessitats detectades pels socis i uns nivells de facturació mínims adients per ambdues parts. 
 

Després d’un període d’aturada per la situació de pandèmia, la Junta de la Llar de Jubilats informa que es 

reprenen els cursos ‘En forma’ (dimecres 2 de febrer a les 18:00 hores), ‘Viure en positiu’ (dijous 3 de 

febrer a les 16:30 hores) i el ‘Taller de pintura’ (divendres 4 de febrer a les 17:00 hores). El ‘curs 

d’informàtica’ queda ajornat fins a nou avís. 

La màquina expenedora instal·lada al local de la Llar de Jubilats 
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BENEDICCIÓ DE LES MASCOTES A DOMICILI PER SANT ANTONI 
 

Ja és el segon any que la benedicció de les mascotes de Torres de 

Segre es fa a domicili, per tal d’evitar tota mena d’aglomeració a la 

porta de l’església. Recordem que, al mes de gener del 2020, any en 

què es va recuperar aquesta tradició, encara no havia irromput la 

Covid-19 en la nostra societat i es va poder fer una benedicció 

popular en la qual no hi havia cap mesura sanitària determinada. 

Així doncs, aquest 2022, el diumenge dia 16 de gener, un cop acabada 

la celebració de la missa, mossèn Casildo, acompanyat per les 

membres del Grup de Rescat de Torres, han anat a les cases que 

prèviament havien manifestat la voluntat de beneir les seves mascotes. 

Els propietaris i les propietàries han tret als seus animals al carrer i, d’aquesta manera, mossèn ha pogut 

estendre la benedicció en forma d’oratòria o d’aigua beneïda, depenent del grau d’espant de l’animal en 

veure’s envoltat de gent desconeguda. D’aquesta manera, esperem que totes les mascotes beneïdes tinguin, 

durant un any, la protecció de Sant Antoni Abad. 

La majoria de les persones beneficiàries de la benedicció, han donat menjar i altres materials necessaris, 

perquè el Grup de Rescat ho fes arribar a les protectores més properes del nostre poble, amb les que 

col·laboren en el cas d’haver de buscar una nova llar a un animal abandonat.  

Recordem que Antoni Abat, va néixer en un petit poble d’Egipte, uns 250 anys després de Crist. Quan tenia 

20 anys, va vendre les seves possessions i lliurà els diners als pobres. Va fer-se monjo ermità i va sofrir moltes 

temptacions del dimoni durant els anys que va viure al desert. L’any 311, va visitar a Pablo l’ermità, un famós 

degà dels anacoretes d’Alexandria. A tots dos els alimentava un corb, portant-los un rosegó de pa cada dia. 

Quan Pablo va morir, Sant Antoni el va enterrar amb l’ajuda de dos lleons i altres animals. La llegenda també 

diu que, una vegada, va curar de la ceguera als fills d’un porc senglar i, aquesta, no es va separar mai més del 

seu costat. Per això la figura del Sant porta un porquet a la seva vora. És degut a aquestes històries que a 

Sant Antoni Abat (17 gener) li han encomanat com a patronatges més destacats, el de la protecció dels 

animals i dels enterradors. 

Algunes de les mascotes torressenques beneïdes per mossèn Casildo en diferents indrets del municipi 



 
 

 
8 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE GENER – Febrer 2022 

TÍTOL DE MESTRA PESSEBRISTA PER A LA MARIA CONCEPCIÓN VIDAL BAENA,  

FILLA DEL TAMBÉ MESTRE PESSEBRISTA, FRANCISCO VIDAL 
 

L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes ha omplert, el matí del diumenge 16 de gener, la nau central de la 

Seu Vella, amb ocasió de la Cloenda del Cicle de Nadal 2021.    

L’acte ha comptat amb l’assistència d’una nodrida representació institucional. Tots, s’han referit a Nadal com 

a sinònim de regals i, en aquesT sentit, s’ha anunciat que l’Agrupació n’havia rebut dos de regals: L’anunci 

per part de la Generalitat de la declaració de la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume de Lleida, com a Festa 

Patrimonial d’Interès Nacional i que el ministeri de Cultura ha iniciat l’expedient per declarar el pessebrisme 

com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial.  
 

Durant el mateix acte, s’ha dut a terme el lliurament dels 

premis i guardons als 68 concursants inscrits en el LXXXVII 

Concurs de Pessebres i als 75 concursants inscrits en el XLVI 

Concurs Infantil i Juvenil. Entre els premiats destaquem el 

lliurament del títol de Mestra pessebrista a la Maria 

Concepción Vidal Baena, filla del també Mestre Pessebrista 

Francisco Vidal, tots dos veïns de Torres de Segre. 

El Francisco Vidal també ha tingut un reconeixement especial 

de l’Agrupació, a causa de l’exposició d’uns diorames de 

l’artista torressenc a la seva Seu. 

La Maria Concepción fa diorames des del 1998.  Aquell, va 

ser l’any en què va presentar-se per primer cop al concurs de 

l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes i van atorgar-li un 

accèssit pel seu pessebre. 

Per aconseguir el títol de Mestre Pessebrista, l’Agrupació ha 

d’haver distingit a l’artista amb 5 premis de la mateixa 

categoria. La Maria Concepción, en aquest 2022, porta 7 

premis en la categoria de diorames, la pandèmia ha fet que 

hagués de recollir el seu títol dos anys més tard del que fos 

normal. 

Talment com el seu pare, la Maria Concepción, va començar fent diorames utilitzant l’escaiola. Amb el temps 

ha anat canviant aquest material per altres de més lleugers, el polietilè o el cartró, per exemple.  

No volem cloure el present reportatge sense felicitar a tots dos per les seves creacions artístiques que, 

ben segur, ajuden a mantenir ben viu l’esperit nadalenc tradicional. 
 

Moment de la recollida dels reconeixements per part del Francisco Vidal i la seva filla Maria Concepción a l’acte celebrat a la Seu Vella de Lleida 
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SORTIDA DEL PUBILLATGE TORRESSENC A PUIG-REIG 
 

Durant aquest mes de gener, hi han hagut algunes propostes de diferents trobades del Pubillatge d’arreu de 

Catalunya. Una de les trobades, on a la majoria del pubillatge torressenc, tant local com comarcal, li venia 

molt de gust d’anar, era al Comiat de les Borges Blanques, previst pel 22 de gener que, al final, ha estat 

posposada a causa de la situació sanitària. 

De tota manera, el dia 23 de gener, una representació 

femenina del pubillatge de Torres, ha pogut representar el 

nostre poble a la Corrida de Puig-reig. Una bonica festivitat 

que han valorat positivament la Irene Ruestes Bernis (Pubilla) 

i l’Aina Serra Llobet (Pubilleta). 
 

 

-Irene i Aina-: 

“En arribar, ens han convidat a esmorzar pa amb 

llonganissa per agafar forces i poder fer la cercavila pels 

carrers del poble.  

Cavalls, mules, carros engalanats, gegants, els templers i 

diferents bandes musicals, ens han acompanyat juntament 

amb la resta de pubillatge d’arreu de Catalunya. Hem pogut 

conèixer representants d’altres pobles i intercanviar pins per 

lluir-los a les nostres bandes. 

Així, ha estat com hem descobert el poble, la festa i el 

tradicional ‘Joc de les Cintes’. 

En acabar, ens han obsequiat amb alguns productes 

artesanals del Berguedà.  

Ens ho hem passat molt bé i ens queda un bon record 

d’aquest dia!” 
 

Tan sols queda donar l’enhorabona, en aquesta ocasió, a les 

dues representants local per la vostra empenta i dedició, tot 

esperant que, durant el mes de febrer, el pubillatge de Torres 

de Segre al complet pugui fer diferents sortides i gaudir de la 

seva condició de representants de la nostra tradició catalana. 

  

AJORNAMENT DELS CURSETS DE SARDANES 
 

L’inici dels cursets de sardanes s’han hagut d’ajornar per més endavant. 

D’aquesta manera, els cursos organitzats per l’Escola Sardanista de 

Torres de Segre que estaven previstos pel diumenge dia 9 de gener, 

s’han post posat  a causa de l’elevat nombre de contagis produïts pel 

Coronavirus, ateses les recomanacions sanitàries. 

L’Escola Sardanista confirmarà aviat les noves dates previstes d’inici que, 

si tot va bé, seran cap a la primavera. 

Recordem que l’agrupació sardanista local, imparteix aquestes classes de 

forma totalment gratuïta, tots els diumenges al matí de les 11:00 a les 

12:00 hores al Pavelló Poliesportiu municipal. 

Des d’aquest espai, animem al veïnat a participar en aquestes jornades 

d’aprenentatge de la dansa més bella, tret d’identitat del nostre país. 

La Irene i l’Aina en representació de Torres de Segre a Puig-Reig 
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LES JORNADES CULTURALS SE CELEBRARAN A L’ABRIL 
 

Des de l’Ajuntament, concretament des de la Regidoria de 

Cultura, s’ha vist oportú deixar per més endavant 

l’organització de les Jornades Culturals que, generalment, es 

duien a terme durant el mes de febrer.  

Una decisió que s’explica a causa de la situació sanitària que 

s’està vivint a dia d’avui amb la nova variant Òmicron del 

Coronavirus i que convida a la precaució pel que fa a la 

celebració d’actes multitudinaris. 

L’any 2021, l’actual Equip de Govern, ja va prendre la 

determinació de celebrar aquestes Jornades durant el mes 

d’abril, prioritzant els espais a l’aire lliure i reinventant un 

format itinerant tot adaptant-lo a la situació d’aleshores.  

Una nova proposta que va resultar molt positiva i ben 

acceptada pels veïns i les veïnes del nostre municipi. 

Ara, només queda 

desitjar i esperar 

que la situació 

pandèmica actual millori amb l’arribada del bon temps i que 

puguem gaudir d’unes noves Jornades Culturals talment 

interessants, animades i segures per a tots i totes. Un programa el 

d’enguany que donarem a conèixer quan s’hagi determinat la data 

de la celebració. 

 

ES BUSCA UNA NOVA JUNTA PARROQUIAL 
 

 

L’Església de la Mare de Déu de l’Assumpció de Torres de 

Segre és un símbol del nostre poble i un element important 

de la nostra història i del patrimoni cultural local.  

El nostre temple té molts reptes a superar i, per aconseguir-

ho, es requereix un nou equip per enfrontar-los amb 

valentia, estima i la dedicació que es mereix.  

És per aquest motiu que, des de la Junta Parroquial, es fa 

una crida per a incorporar nous membres al grup i 

s’encoratja a tothom que tingui interès i compromís en 

formar-ne part, que es posi en contacte amb les següents 

persones, abans del diumenge dia 20 de febrer. 
 

 

• Pepita Aldavert          

• Mercè Montull                       

• Tresa Fuertes  

• Lluïsa Molins 

• Dolors Zaragoza 

• Paco Vidal                         

• Mossèn Casildo (diumenges a l’hora de missa) 
 

Una de les actuacions de les Jornades Culturals 2021  

que es va dur a terme a la Plaça Catalunya, un nou escenari  

Jornades Culturals 2021, obra de teatre al poliesportiu  

El Ple de l'Ajuntament de Torres de Segre, reunit el 26 de novembre 

de 2002, va acordar declarar com a bé cultural d'interès local 
la Parròquia de la Mare de Déu Assumpta.  
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RESUM DE VISITANTS A LA RESERVA NATURAL D’UTXESA DURANT EL 2021 
 

Les dades registrades dels visitants a la Reserva Natural d'Utxesa durant l’any 2021, mostren un increment 

significatiu envers els dos anys anteriors.  

Tot i que el 2019 fou un any de rècord amb un total de 8.994 visitants, durant el 2020, la xifra va ser menor 

(6.278) per culpa de la pandèmia, els primers mesos de confinament i de les múltiples restriccions que van 

impedir els desplaçaments amb normalitat. Encara que fos un any atípic, el resultat va ser satisfactori. 

És important puntualitzar que, aquests registres, no deixen de ser orientatius i que, segurament, són 

superiors pel que fa a gent que visita el nostre territori. Efectuar un recompte exacte de les visites no és 

possible ja que moltes d’elles es donen fora dels horaris del personal i els mitjans actuals de recompte que 

es disposa estan limitats. Per aquest motiu, quan parlem de xifres, ho fem en tot moment a la baixa. 

L’any 2021, que tot just acabem de deixar, ha aconseguit malgrat tot revertir la tendència negativa del darrer 

període i ha certificat l’interès de nou de la gent per venir a conèixer el nostre entorn natural. Un total de 

14.064 visitants han estat registrats pels tècnics de TDSNaTur, des del Punt d’Informació d’Utxesa, al llarg 

dels darrers mesos. Sense cap mena de dubte, una xifra més que satisfactòria que encoratja a seguir 

treballant per a promocionar i donar a conèixer el nostre preuat patrimoni natural i cultural. Els motius de 

visita presenten diferents punts d’interès: cicloturisme, ecoturisme, informació, fotografia, motociclisme, 

pesca, autocaravàning, ornitologia i activitats organitzades diverses.  

D’aquestes, el cicloturisme continua essent l’activitat més practicada i la raó de visita principal a Utxesa, 

influenciada per la varietat de recorreguts i rutes disponibles i l’enllaç de l’embassament amb diferents 

localitats properes. En segon lloc, el segueix l’ecoturisme i, en el tercer motiu de visita es troba el turisme en 

general on molta gent s’apropa a la Reserva Natural per cercar informació del territori i de la zona en concret. 

Segueix l’ordre de prioritats, les activitats organitzades i l'autocaravàning. Aquesta última sembla guanyar 

cada cop més adeptes i la presència de ‘campers’ visitant l’embassament i el seu entorn resulta un fet força 

habitual i en clara tendència a l’alça. 

Fotografia, pesca i ornitologia, són els següents de la llista i també els més difícils de calcular, ja que són 

segments que no sempre passen per ‘La Fusteria’ i resulten difícils de comptabilitzar. 

Per cloure, podem afirmar que la corba de visitants, ens indica que, any rere any, ens visiten més persones. 

Un fet que ha d’encoratjar a continuar treballant per aconseguir superar les 15.000 visites durant el present 

2022, sempre hi quan la situació sanitària ho permeti, esperem que sí. 
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NOVES DESTROSSES I INCIVISME PER COMENÇAR L'ANY 
 

Comencem l'any i no tot són bones notícies. De nou, s’han tornat a produir accions d’incivisme, tant a ‘La 

Fusteria’ com al tossal de Carrassumada. 

En aquest sentit, en els darrers dies, s’han detectat mostres de barbacoes il·legals tant al darrere de l’edifici 

del Punt d’Informació d’Utxesa com a l’esplanada de Carrassumada. Un acte que recordem que està 

totalment prohibit per produir-se en espais naturals protegits i que pot arribar a suposar sancions molt 

elevades pels infractors. 

De la mateixa manera, les papereres de fusta ubicades al llarg del mateix tossal de Carrassumada han estat 

tombades i gairebé arrencades del terra. 

Dues noves accions intolerables que volem denunciar de nou i exposar a la ciutadania en general perquè 

cadascú en faci la corresponent reflexió.  

Malauradament, amb la crema il·legal poc s’hi pot fer si no es detecta al moment, tot i fer les corresponents 

denúncies als òrgans competents. Amb el cas de les papereres, els tècnics de TDSNaTur juntament amb 

membres de la brigada ja s’han encarregat de restablir-les i col·locar-les de nou al seu lloc, fixant-les amb 

formigó, talment com  es farà amb els senyals de la cua de la Vall Major, que també estan tombades. 

 

RETIRADA DELS NIUS DE CIGONYA UBICATS A L'ESGLÉSIA 
 

Com és de costum, una vegada a l'any, s’han fet 

les habituals tasques de revisió dels nius de 

cigonya que hi ha sobre el teulat i el campanar de 

l’església parroquial del municipi amb el propòsit 

de garantir la seguretat de l’estructura de l’edifici 

i dels vianants que transiten cada dia per aquesta 

zona de la població. 

L'actuació ha anat a càrrec d’una empresa externa, 

ajudada pels membres de la brigada municipal, 

que s’han encarregat de retirar els nius més 

perillosos pel que fa al pes d’aquest, buidar la 

resta de nius existents per reduir-ne el volum i 

netejar canaletes i cornises de branques i excrements acumulats. 

Tot i que aquestes aus estan protegides, aquesta tasca resulta cabdal perquè realment existeix un risc 

important per les estructures del temple i, alhora, per les persones. 

Cal tenir en compte que les cigonyes incorporen cada any nous materials per a construir o refer els seus nius 

que, tranquil·lament, poden arribar a pesar 500  quilograms de pes. A tot això, cal afegir el fet que la cigonya 

és una au que ha proliferat amb facilitat i que tan sols al nostre municipi, a l'aiguabarreig del riu Segre, més 

de 130 nius censats. 

Moment de l’actuació amb una grua de grans dimensions 
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CENS D’OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS A L'EMBASSAMENT D'UTXESA 
 

Membres del Departament de Territori, amb el 

suport dels Agents Rurals i diversos voluntaris, 

efectuen anualment un cens dels ocells aquàtics 

hivernants a l’embassament d’Utxesa, un espai 

natural conegut per la seva gran riquesa ornitològica. 

El nostre país en general, és un lloc important per al 

pas migrador i la hivernació de moltes aus 

aquàtiques. D'aquesta manera, milers d'aus, moltes 

d'elles amenaçades, vinculen el seu cicle vital amb el 

nostre territori, encara que no nidifiquin totes elles. 

Això fa que tinguem una gran responsabilitat en la 

seva conservació. 

El balanç que se n’extreu d’aquest cens a Utxesa deixa l’evidència que s’està experimentant una disminució 

de la població de gran part de les aus que tenim al pantà. Una tendència negativa que segueix confirmant-se 

any rere any. En els pròxims dies, es disposarà de les xifres exactes de les actuacions executades. 

 

EL NOSTRE ANIMAL DEL MES: EL XORIGUER PETIT 
 

Amb la voluntat de donar a conèixer els diferents habitants 

del nostre preuat espai natural, cada mes dedicarem un petit 

reportatge als diferents animals que podem trobar a la 

Reserva Natural d'Utxesa. 

Aquesta vegada, el protagonista és el ‘Xoriguer petit’, una 

espècie significativa del nostre territori que resulta un dels 

rapinyaires més petits i que pertanyen al gènere dels falcons, 

de la família dels falcònids. 

Aquest ocell, que s’alimenta principalment d’insectes i sovint 

cria en colònies, el podem reconèixer amb facilitat pels seus 

colors blavosos i grisencs del seu coll i el marró amb taques de les plomes.  

Cal saber diferenciar-lo del seu parent més proper, el ‘Xoriguer comú’, a través del color de les urpes. Tant 

el mascle com la femella del Xoriguer petit, tenen les ungles de color blanc, que els diferencia del Xoriguer 

comú, que les tenen de color negre. 

El protagonista d’aquest mes, és una espècie 

estival, que sol arribar a Catalunya a principis de 

març. No obstant, parlem d'ell aquest mes, perquè 

hem sigut testimonis de la seva presència en 

moltes ocasions durant els últims dies, 

possiblement perquè els que viuen als Pirineus, 

que són abundants a l'estiu i no tant a l'hivern, 

podrien haver migrat cap al sud. 

Com a darrera curiositat del Xoriguer petit, 

podríem dir que casen les seves preses tot volant i 

pot trobar un ratolí mitjançant el rastre de la seva 

orina, pel fet que és un dels pocs rapinyaires que és capaç de captar la llum ultraviolada. 
 
 

 

 

El nombre d’ocells aquàtics hivernants a la demarcació de Lleida disminueix 

El xoriguer petit (falco naumanni) un au rapinyaire força comú 

L’envergadura de les ales obertes no supera els 0,65 metres 
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BON RITME D’INSCRIPCIONS PER LA VIII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA ‘FRUITES FONT’  
 

Després de l’edició en format virtual, 

celebrada l’any passat a causa de l’impacte 

de la Covid-19, la Volta al pantà d’Utxesa 

recupera enguany el seu format presencial 

amb la seva identitat pròpia i algunes 

petites modificacions adaptades a l’actual 

situació de retorn a la ‘normalitat’ que ja 

vam donar a conèixer en l’anterior revista. Un retorn de nou que està demostrant les ganes de cursa que hi 

ha entre els i les participants habituals i entre tots aquells esportistes que tenen la cursa d’Utxesa com una 

de les fixes en el calendari esportiu.  

Aquesta bona acceptació s’està demostrant amb el bon nombre d’inscripcions efectuades fins a dia d’avui 

que auguren un nou èxit de participació i que ja assoleixen els 200 atletes apuntats durant el primer mes 

d’obertura. 

Malgrat l’impacte mundial de la pandèmia i els efectes d’aquesta en l’àmbit esportiu, queda clar que la Volta 

al Pantà d’Utxesa segueix generant expectació i s’ha consolidat com una cursa important dins l’organigrama 

de curses que es realitzen a Ponent al llarg de l’any, influenciada, per la bellesa de l’entorn on es desenvolupa 

però, sobretot, pel bon ambient, l’organització i l’estructuració d’aquest esdeveniment que recull un bon 

nombre de persones disposades a gaudir d’una magnífica jornada esportiva enmig de la natura. 

Tal com és habitual, aquesta vegada també comptarem amb la imprescindible presència dels voluntaris i 

voluntàries dels municipis organitzadors (Aitona, Sarroca i Torres de Segre) que ja han confirmat la seva 

disposició en col·laborar i donar un cop de mà en els aspectes més rellevants de la prova. No obstant, des de 

l’organització seguim buscant gent disposada a col·laborar. 
 

Vols col·laborar amb la VIII Volta? 
 

 

 

 

Posa’t en contacte amb nosaltres: teresa@torressegre.cat  

o a les oficines de l’Ajuntament (horari 8:30 a 13:30 hores) 
 

+ informació i novetats a http://www.voltapantautxesa.com 
 

 

Vols córrer i encara no t’has inscrit? 
 

Si encara no ho heu fet i voleu córrer la cursa de 6,5 o 

de 10 quilòmetres, podeu formular la vostra inscripció 

o conèixer més informació a través del web: 

www.voltapantautxesa.com, contactant a través de 

l’adreça electrònica: info@voltapantautxesa.com o a 

través dels codis QR següents: 
 

 

 

 
 

 

 

 

ES
P

O
R

TS
 

Inscripció curses INFANTILS 
 

Inscripció curses ADULTS 
 

http://www.voltapantautxesa.com/
http://www.voltapantautxesa.com/
mailto:info@voltapantautxesa.com
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GENER DE DERROTES PERÒ IL·LUSIÓ I TALENT PER TORNAR A GUANYAR 
 

Després de l’aturada per les festes de Nadal, el primer equip 

del futbol sala ha tornat als entrenaments i ha disputat dos 

partits durant el mes de gener, ambdós a casa, al pavelló 

poliesportiu de Torres de Segre. 

El primer matx s’ha jugat el dissabte dia 15 contra l’Alcarràs. La 

victòria va ser per l’equip visitant i els arlequinats van perdre 

la seva condició d’invictes, ja que fins al moment havien 

guanyat tots els partits disputats. A la primera part, el Torres 

va ser inferior al rival, sobretot en defensa, i abans del descans 

va encaixar un 0 a 3 en contra. A la represa, l’equip local va 

millorar notablement el seu joc i va donar poques opcions a l’Alcarràs. Gràcies a la bona estratègia amb el 

joc de cinc van arribar dos gols (Eduard Pons i Albert Pedròs) per escurçar distàncies, però van ser insuficients 

per acabar remuntant el partit. El resultat final va ser de 2 a 3. 
 

 

L’altre partit s’ha disputat el dijous 20, 

corresponent a la tercera fase de la Copa 

Lleida de Futbol Sala.  

Un Torres combatiu ha fet suar al Lleida 

Esportiu, un rival de tres categories superiors, 

per passar de ronda a la Copa.  

En el primer temps, l’equip arlequinat ha 

pogut generar poques ocasions en atac i ha 

rebut tres gols, fent evident la diferència de 

qualitat individual entre les dues plantilles.  

Al segon temps però, l’equip ha plantejat una 

pressió més agressiva i finalment el premi ha 

arribat en forma de dos gols (Christian 

Aranda en un contracop i Sergi Gilart de 

penal). El Torres retallava distàncies i posava 

la por al cos al Lleida, però els blaus han 

sentenciat en anotar el quart gol. En els últims 

minuts els locals han jugat de cinc però el 

marcador ja no s’ha mogut (2 a 4).  

D’aquesta manera, el camí del Club Esportiu 

Torres de Segre en l’edició d’enguany de la 

Copa Lleida de la Federació ha acabat aquí, 

primer guanyant contra pronòstic al difícil 

Bellaguarda i després plantant cara al tot 

poderós Lleida Esportiu. 
 

 

 

 

 

Aquest mes, també s’havia de jugar un partit de lliga contra l’equip de l’Altorricó, però diferents casos positius 

de Covid entre la seva plantilla han obligat a ajornar l’encontre per més endavant.  

La pròxima jornada del campionat en disputar-se serà també a casa, davant del Maials, i serà la primera 

oportunitat del conjunt arlequinat per recuperar el lideratge a la classificació.  
 

 

Matx de la Copa lleidatana disputat al pavelló  

entre el C.E. Torres de Segre i el Lleida Esportiu, amb victòria de l’equip visitant 

Partit de lliga disputat al pavelló entre el C.E. Torres de Segre i l’Alcarràs  

que ha suposat la primera derrota del conjunt torressenc en la present temporada 
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE  
 

 

Encetem any nou i el coronavirus ens porta xifres rècord de contagis. La majoria de casos detectats deriven 

de la variant Òmicron, més contagiosa que les anteriors, però afortunadament amb efectes més lleus. La 

sisena onada ha culminat amb els casos propagats durant les festes de Nadal, una època de retrobaments 

familiars i d’amistats, o el que és el mateix, un augment de la interacció social. La tornada a la feina després 

de les vacances i la continuació del curs escolar són dos realitats que també, inevitablement, han fet 

augmentar els contagis. Tot indica que la dinàmica se suavitzarà en les pròximes setmanes i els experts 

reafirmen que les vacunes continuen protegint d’emmalaltir greument, ara bé, si es vol que la vacuna sigui  

més eficaç per prevenir infeccions i tallar la transmissió viral, caldrà adaptar-la a futures variants. 

Torres de Segre ha tancat el gener 

amb 542 casos positius confirmats 

acumulats des de l’inici del recompte 

el març del 2020. En total, són 177 les 

persones contagiades durant les 

primeres setmanes del 2021. El mes 

anterior, el desembre, es van detectar 

365 casos. Així doncs, comencem l’any 

amb una xifra de positius rècord, la 

més alta registrada durant la 

pandèmia. Els brots entre grups han 

seguit presents al nostre municipi 

durant el gener, però amb un 

denominador comú: símptomes lleus. 
 

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 800 punts fins arribar als 2.580, un valor molt per sobre dels 200 punts 

d’increment del desembre. No obstant, per segon mes consecutiu, la xifra del nostre municipi se situa per 

sota de la del Segrià (2.760 punts), que equivalent a 58.699 contagis. Per primera vegada, tot i l’increment 

considerable de nombre de positius en les últimes setmanes, Torres de Segre és un dels municipis del Baix 

Segre amb un percentatge de contagis més baix, fins al punt que ara mateix tots els municipis veïns tenen 

valors superiors: Sarroca de Lleida amb 3.302 punts (105 casos), Sudanell amb 3.143 punts (236 casos), 

Alcarràs amb 3.098 punts (3.125 casos) i Soses amb 3.054 punts (577 casos), Aitona amb 2.746 punts (677 

casos) i Sunyer amb 2.661 punts (75 casos). 
 

 

 

Dades actualitzades a 31 de gener de 2022 sobre els efectes de la Covid-19 
 

 

Fonts: Departament de Salut 

i Ministerio de Sanidad Contagis Morts Immunitzats 

LLEIDA 121.893 964 75,6% 

CATALUNYA 2.169.161 25.608 77,6% 

ESPANYA 9.779.130 92.966 90,8% 

MÓN 373.604.000 5.660.000 52,2% 
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DIES MÀGICS I INTENSOS A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ 
 

Tal com ens van prometre, i després de deixar passar la ressaca emocional que provoquen les festivitats 

nadalenques, des de la Residència Sant Guardià ens ha arribat un petit resum de com van ser els dies més 

màgics de l’any al centre.  

Tot i que en un principi semblava que la Covid-19 complicaria molt la situació, els residents i els professionals 

no es van donar per vençuts i van donar la benvinguda al Nadal amb les tradicions d’aquesta bonica època. 

Entre els dies vint-i-quatre i vint-i-cinc de desembre, per tal de poder celebrar com cal la visita del Pare Noel, 

es va muntar una de grossa on no va faltar res de res: aperitius, menús especials, música i nadales, estones 

de ball i molts regals amb sorpreses.  

 

 

 

Les festivitats van continuar amb el comiat a l’any 2021 i la benvinguda a l’any 2022. Els residents i 

professionals del centre van dedicar la jornada a realitzar una sèrie d’activitats lúdiques, per tal de poder 

aprofitar fins a l’últim minut el dia. Aquest va finalitzar acompanyat de cava i raïm, per no dir que el cotilló 

tampoc va faltar en cap moment! 

 

Dies més tard, els Reis Mags d’Orient han inclòs el centre residencial a la seva ruta anual, omplint de màgia 

totes les seves estances. La il·lusió dels residents i professionals es podia palpar a l’ambient, i és que ja ho 

diuen: la vista dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar no deixa indiferent a ningú, tant si val si ets gran o petit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes imatges de l’alegria entre residents i treballadores que va despertar l’arribada del Pare Noel al complex residencial 

El comiat del 2021 i l’arribada de l’any nou, motiu de celebració grossa dins la Residència, amb un bon brindis i la millor companyia 

La visita de Ses Majestats a la Residència, un dels moments més màgics i il·lusionants de l’any 
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FORESTALIA PROJECTA UNA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ QUE PASSARIA PEL TERME DE TORRES 
 

El tram d'aquesta línia d'alta tensió a Torres de Segre tindria una llargada de 5,2 km, creuant el terme 

municipal d'oest (Soses) a est (Sudanell) i afectaria a 148 parcel·les torressenques. 
 

L’empresa Forestalia ha projectat dos 

parcs solars fotovoltaics a l’Aragó que 

evacuarien energia a Catalunya, 

passant per Lleida, amb una nova línia 

d’alta tensió, que creuaria les 

comarques del Segrià, les Garrigues, 

el Pla i l’Urgell. El projecte, 

anomenat PFot-631-AC, ja és públic i 

inclou els parcs solars fotovoltaics 

Avior i Atria, de 43,56 MWn cadascun, 

als termes municipals de Fraga i 

Torrent de Cinca (Osca). 

Concretament, tot el projecte contempla dos parcs solars fotovoltaics, tres trams de línia elèctrica aèria a 

220 kV i tres noves subestacions transformadores: una és la del Baix Cinca. D’aquesta, sortiria una línia de 

78,6 quilòmetres i 180 torres cap a la subestació Sant Roc situada a Ciutadilla (Urgell). Aquesta subestació 

rebria l’energia dels dos parcs aragonesos més la de dos parcs fotovoltaics projectats a Ciutadilla i Nalec. 

En aquest primer tram, la línia recorreria els municipis de Torrent de Cinca, Massalcoreig, Fraga, Aitona, 

Soses, Torres de Segre, Sudanell, Montoliu de Lleida, Albatàrrec, Lleida, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, 

Torregrossa, Juneda, les Borges Blanques, La Floresta, Arbeca, els Omellons, Maldà, Sant Martí de Riucorb, 

Nalec i Ciutadilla. 

A partir d’aquí, sortirà una altra línia de 7,7 quilòmetres i 19 torres, que connectarà amb la subestació Espluga 

Promotores, a Vallbona de les Monges, i travessarà els municipis de Ciutadilla i Vallbona de les Monges. Des 

d’aquí, sortiria una altra línia de 8 quilòmetres per entregar l’energia a la subestació de la Red Eléctrica de 

l’Espluga de Francolí. També es contempla que evacuï de tres parcs eòlics. 

El termini estimat per al desenvolupament integral del projecte és de 12 mesos: des de la fase de gestió de 

permisos, passant per l'execució material de l'obra, fins a arribar a la posada en funcionament. 

Desplegament del projecte PFot-631-AC des d’Aragó creuant diverses comarques catalanes. 

En groc, el pas de la línia d’alta tensió pel terme municipal de Torres de Segre 

Recorregut de la línia d’alta tensió (                ) al seu pas pel terme de Torres de Segre 
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LA LÍNIA D'ALTA TENSIÓ A TORRES DE SEGRE 
 

El tram d'aquesta línia d'alta tensió que passaria per Torres de 

Segre tindria una llargada de 5,2 km, creuant el terme municipal 

d'oest a est, de Soses cap a Sudanell. Segons les referències 

cadastrals indicades en el projecte, la infraestructura afectaria 148 

parcel·les de Torres de Segre. 

A continuació mostrem algunes imatges, més en detall, de les 

parcel·les afectades pel pas de la línia extretes del contingut del 

projecte.  
 

 

 

 

L’Ajuntament reafirma que el projecte és de caràcter privat i, suposadament, tiraria endavant si les altes 

institucions com la Generalitat de Catalunya i el Gobierno de España hi donen finalment el vistiplau. 

El Consistori considera que les parts impulsores i validadores del projecte haurien d'explicar públicament -

més i millor-, especialment a les persones propietàries de les parcel·les afectades, però també al conjunt de 

la població, en què consisteix el projecte i quins són els beneficis i perjudicis reals de la instal·lació de la línia 

d'alta tensió. 

L'Ajuntament està a disposició dels veïns i les veïnes per informar i assessorar sobre el coneixement que es 

tingui sobre aquest projecte. A la pàgina web de l’Ajuntament s’ha compartit tota la informació pública per 

a poder-la consultar, inclosos els documents per presentar al·legacions en contra d’aquesta infraestructura: 

www.torressegre.cat/actualitat/noticies/forestalia-projecta-una-linia-dalta-tensio-que-passaria-pel-terme-

de-torres-de-segre 

http://www.torressegre.cat/actualitat/noticies/forestalia-projecta-una-linia-dalta-tensio-que-passaria-pel-terme-de-torres-de-segre
http://www.torressegre.cat/actualitat/noticies/forestalia-projecta-una-linia-dalta-tensio-que-passaria-pel-terme-de-torres-de-segre
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 VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DURANT EL GENER 
 

Per desgràcia, la violència masclista segueix adquirint protagonisme en 

l’inici del 2022. El mes de gener ha estat testimoni de dues noves 

víctimes per aquest tipus de violència.  

La primera víctima mortal de l’any s’ha registrat a Tudela, Navarra el 8 

de gener. La víctima, una professora de 38 anys, que ha estat 

assassinada, presumptament, pel seu marit, arrestat posteriorment a 

França, que ha fugit després que dugués a terme el crim i entregat a les autoritats espanyoles. L’agressor ha 

estat localitzat i detingut a Boisredon, un dia després que la policia hagués trobat el cos de la víctima. 

La segona víctima mortal ha estat una dona de 50 anys que ha perdut la vida, presumptament, a mans del 

seu marit de 48 anys, que tot seguit s’ha suïcidat, el passat 25 de gener. Un crim que s’ha produït a la localitat 

granadina de Fuentes de Cesna. Les primeres hipòtesis apunten que l’home hauria donat diverses punyalades 

a la víctima abans de treure’s la vida amb un tret al cap. Entre la parella, que deixa dos fills menors d’edat de 

quatre i de sis anys, no hihavia denúncies ni antecedents previs per violència de gènere.  

En el cas de confirmar-se finalment la naturalesa masclista del crim, aquesta seria la segona víctima mortal 

que aquesta xacra social deixa des de començament d’any a l’Estat espanyol. 
 

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 AL LLARG DEL GENER 
 

L’acció més destacada del Grup de Rescat de Torres de 

Segre durant el mes de gener, ha estat la recollida 

d’aliments i materials per als animals de les protectores 

‘Amigos peludos del bajo Cinca’, gestionada per la Sandra 

Oró, amb seu a Seròs i la de la Lydia Argilés de Lleida. Totes 

dues col·laboradores del Grup local a l’hora de buscar una 

nova llar als animals perduts o abandonats del nostre poble. 

Aquesta recollida, s’ha dut a terme el diumenge dia 16, 

juntament amb la Benedicció de les mascotes que ha fet 

mossèn Casildo. Fins i tot, hi ha hagut alguna casa que, tot i 

no beneir cap mascota, també ha estat solidària amb les 

protectores col·laborant amb algun producte. 

D’entre tot el material recollit podem destacar: menjar per 

a gats i gossos, tant en format de pinso com enllaunat, sorra 

higiènica, mantes i lleixiu. 

Tant la Sandra com la Lydia, han estat gratament sorpreses 

per la generositat de la gent de Torres, i volen aprofitar per 

donar les gràcies a les famílies que han fet la seva aportació. 

El Grup de Rescat local, s’ha guardat també algunes mantes i algun sac de pinso, per cobrir les necessitats 

dels animals rescatats al nostre municipi, a fi i efecte de procurar-los-hi una bona estada en les dependències 

municipals habilitades, mentre es busca els seus propietaris o es determina el seu futur. 

Material entregat a la Sandra i a la Lydia (aquest encara pendent) 
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El Grup de Rescat de Torres de Segre vol fer 

una crida a les persones que tenen gossos i els 

treuen de casa per passejar pels carrers del 

poble, tot demanant que siguin responsables 

que les seves mascotes no embrutin la via pública i, si ho fan, 

demanem que recullin els seus excrements perquè tothom 

puguem gaudir d’un poble més net.  

 

L’ANTICICLÓ S’APODERA DEL GENER: GELADES A DIARI, BOIRES I ESTONES DE SOL  
 

Gener ha estat un mes força regular pel que fa al temps, fruit 

de l’assentament d’un potent anticicló que ens ha dominat 

bona part dels dies amb un contrast tèrmic marcat entre el 

dia i la nit, deixant temperatures gèlides, boira i estones 

agradables de sol. 

Un dels fenòmens a destacar del mes que deixem enrere, 

han estat les fortes gelades consecutives, produïdes entre la 

nit i la matinada, que han situat el termòmetre sota zero fins 

a 23 ocasions, amb valors màxims de menys sis graus.  

Talment com al desembre, sense ploure pràcticament res, 

només amb la humitat que han deixat les minses boires 

matineres, s’ha acumulat un total de 7,8 mm de 

precipitació, un registre un pèl superior a l’anterior període. 

Ressaltar el fenomen del dia 18 quan la mateixa ‘boira 

pixanera’ i el mateix gebre ha provocat un símil de neu que 

ha deixat camps enfarinats i racons obacs durant uns dies. 

La temperatura mitjana màxima del mes de gener ha estat 

de 10° -lleugerament superior respecte a la de gener- i la temperatura mitjana mínima de -1,2° -una 

diferència destacable de quatre graus respecte de l’anterior període, influenciada per les gelades seguides-.  
 

 

 

 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «GENER 2022»  
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGRE- 

 
 

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

01/01/22 4,8 °C 1,8°C 0.3 mm 12/01/22 10,7 °C -0,3°C 0 mm 23/01/22 9,2 °C -4,4°C 0 mm 

02/01/22 4,0 °C 1,2°C 0.3 mm 13/01/22 9,5 °C -2,1°C 0 mm 24/01/22 11,6 °C -2,9°C 0 mm 

03/01/22 5,0 °C 0,7°C 0.3 mm 14/01/22 8,8 °C -4,6°C 0.1 mm 25/01/22 11,6 °C -2,4°C 0.1 mm 

04/01/22 7,6 °C -0,5°C 0.2 mm 15/01/22 9,1 °C -5,3°C 0 mm 26/01/22 12,0 °C -3,2°C 0 mm 

05/01/22 10,0 °C 2,1°C 5.9 mm 16/01/22 7,8 °C -4,4°C 0 mm 27/01/22 11,1 °C -3,2°C 0 mm 

06/01/22 8,8 °C -0,8°C 0 mm 17/01/22 7,1 °C -4,6°C 0.1 mm 28/01/22 11,5 °C -4,6°C 0.1 mm 

07/01/22 10,9°C -2,0°C 0 mm 18/01/22 8,5 °C -5,3°C 0 mm 29/01/22 12,5 °C -3,2°C 0 mm 

08/01/22 12,6 °C 3,7°C 0 mm 19/01/22 7,2 °C -4,1°C 0.1 mm 30/01/22 12,2 °C -2,5°C 0 mm 

09/01/22 13,8 °C 7,4°C 0 mm 20/01/22 9,4 °C -4,2°C 0 mm 31/01/22 11,9 °C -2,6°C 0 mm 

10/01/22 19,0 °C 7,5°C 0 mm 21/01/22 10,1 °C -1,8°C 0.3 mm  
 11/01/22 15,0°C 4,2°C 0 mm 22/01/22 6,7 °C -2,5°C 0 mm 

 

Temperatura màxima mitjana (mes): 10 °C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): -1,2 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 7.8 mm 
 

Amb negreta es destaquen els registres de temperatura més alts i més baixos segons les dades acumulades a l’estació meteorològica de Torres de Segre 
 

Les gelades diàries i els racons ombrívols emblanquinats ha estat 

una de les imatges que es podrien destacar del mes de gener 
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ada vegada són més les persones que decidim compartir la nostra vida amb un animal de companyia, 

sigui gos, gat o qualsevol altre tipus de mascota. Durant els últims anys la seva presència en les llars 

ha crescut significativament. Les mascotes han deixat de ser un simple animal de companyia per 

convertir-se en un membre més de la família, rebent el mateix amor i afecte que qualsevol altre. No obstant, 

cal tenir present que una mascota requereix molta atenció, cura, paciència i inversió financera. 

Formen part de les nostres vides, la dels nostres amics o veïns, i així ho afirma el registre de les gairebé 13 

milions de mascotes que viuen a les ciutats i municipis del nostre país. Els gossos i els gats són, en aquest 

ordre, els líders absoluts entre les mascotes més populars, essent la primera l’absoluta guanyadora suposant 

el 80% de tots els animals de companyia de l’Estat. Després d'aquestes dues, es troben les aus i les segueixen 

algunes de les preferides dels nens com els hàmsters, els conills i els rèptils (tortugues, camaleons, serps...). 

Tot això, s’explica perquè les mascotes ens aporten molt més que simple companyia i està més que demostrat 

que tenen efectes positius sobre la nostra salut física i emocional. 

Recentment, a l’Estat espanyol, els animals han deixat de ser ‘coses’ o béns i, avui, són considerats éssers vius 

dotats de sensibilitat, com a conseqüència de l’entrada en vigor de la proposició de llei, aprovada al Congrés de 

Diputats, que modifica alhora el Codi Civil, la llei Hipotecària i la llei d’Enjudiciament Civil quant al règim jurídic 

dels animals. La consideració de l’animal de companyia com a ésser dotat de sensibilitat és la traducció legal 

d’una realitat ja assumida per bona part de la població. La regulació ve a reconèixer un fet que per a molts 

ciutadans ja és evident: que els animals de companyia són membres de la família dotats de capacitat per sentir 

i, en alguns casos, de tenir sentiments.  

Aquesta ha estat la temàtica sobre la qual hem volgut preguntar a una representació del nostre veïnat que han 

volgut aprofitar l’ocasió per a presentar-nos la seva estimada mascota, un membre especial de la seva família. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quina és la teva mascota i quant fa que és amb tu? Explica'ns que 

t’aporta en el dia a dia. 

“Nosaltres, des de l’agost que tenim una gosseta que es diu Neu. Té 

7 mesos i és de raça Bichón Maltés.  

Cada matí, quan em desperto em ve a saludar i es posa molt contenta. 

M’agrada abraçar-la i fer-li carícies perquè me l’estimo molt. 

A la tarda, anem amb la família a passejar-la i la faig jugar a córrer al 

meu darrere. Estic molt content de tenir-la a casa meva”. 
 

 

La consideres un membre més de la família? Què en penses de la 

nova llei sobre les mascotes? “Sí, la Neu és una més de la nostra 

família perquè viu amb nosaltres i ens dona molta alegria i 

companyia. És important cuidar les mascotes, perquè són éssers vius 

com les persones i cal que tothom les estimi i respecti. Trobo bé que 

hagin fet aquesta llei per a protegir-les i que ningú les abandoni”. 

C 

 IAN COMPANYS PUIGVECINO (6 anys)  
Alumne 1r curs primària 

Escola Carrassumada 

Joan Companys i Cabau 

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/6364888438314185949/4937209746394345783
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Quina és la teva mascota i quant fa que és amb tu? Explica'ns que 

t’aporta en el dia a dia. 

“Tinc una gateta que es diu Estrella i té 5 mesos. Tres o quatre tardes 

a la setmana, després de l’escola o del futbol, vinc a casa de la meva 

padrina, la Pepita Piñol Companys i jugo amb la gateta. No la tinc a 

casa, però la gateta és meva. M’ho passo molt bé amb ella. Juguem 

amb l’escombra, li faig festetes... És una mica tremenda perquè 

mossega i esgarrapa. Quan m’esgarrapa, li dono un petit copet al 

morro i després ja em fa cas”. 
 

La consideres un membre més de la família? Què en penses de la 

nova llei sobre les mascotes? 

“Crec que als animals se’ls ha de tractar bé. Se’ls ha de donar menjar, 

cuidar-los i jugar amb ells. Els animals no són una cosa, tenen sentiments. Jo sé quan l’Estrella està contenta. 

Jo diria a aquells que tracten malament als animals, que no els peguin ni els cridin i procurin jugar  més amb 

ells. Si jo perdés la gateta... estaria trist perquè me l’estimo molt”. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Quina és la teva mascota i quant fa que és amb tu? Explica'ns que 

t’aporta en el dia a dia. 

“La meva mascota és una gossa i es diu Puça. Té 11 anys i està amb 

mi des que vaig néixer. M’agrada molt estar amb ella, perquè ens 

cuida, vigila, sempre es posa molt contenta i ens espera darrera de la 

porta quan arribem de l’escola la meva germana petita i jo.  

En el meu dia a dia m’aporta moltes coses com companyia, alegria i 

les seves ganes de jugar. Quan vol jugar s’apropa a mi i comença a 

saltar, bordar, llepar i tocar-me amb el morro. Li agrada molt que li 

tiri les seves joguines i que estigui per ella, no es cansaria mai! Cada 

dia li donem una “xuxe” i ja sap que les guardem a l’armari i quan veu 

que ens apropem es posa molt contenta. És la meva amiga fidel!”.  
 

 

 

La consideres un membre més de la família? Què en penses de la nova llei sobre les mascotes? 

“Sempre l’he considerat una més de la família, ja que ella hi era abans que jo i me l’estimo com una més. És 

una gossa que es fa estimar i sempre està contenta i pendent de tots nosaltres.  

Crec que la nova llei sobre les mascotes és un pas endavant, encara que penso que fa molt temps que hauria 

d’haver-se creat. Així, faria veure a les persones que vulguin tenir animals que els han de tractar bé, no els 

han d’abandonar i molt menys pegar. I, sobretot, que es sentin estimats i com un membre més de la família”.  

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

 ONA CHARLES SAMARRA  (8 anys)  
Alumna 3r curs primària 

Escola Carrassumada 

YASSIME OUADAR MAZUAR (8 anys)   
Alumne 2n curs primària 

Escola Carrassumada 
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Quina és la teva mascota i quant fa que és amb tu? Explica'ns que 

t’aporta en el dia a dia. 

“Fa un any i mig que tenim la gosseta Nala, un gat que té 7 anys que 

es diu Boles i dos conills que tenen 2 anys, el Twister i el Balú. 

Els animals em donen molta companyia i amor, també és cert que és 

una obligació i, a nivell econòmic, també suposa una despesa més, 

però sempre hem fet el millor per ells. Sempre he dit que els animals 

tenen més coneixement que nosaltres, ells ho valoren tot i quan estàs 

passant per un moment dolent són els primers que ho noten”. 
 

La consideres un membre més de la família? Què en penses de la 

nova llei sobre les mascotes? 

“A casa, de ben petita, he tingut sempre animals i recordo que 

dibuixava les mascotes com un membre més de la família i, a dia d’avui, també en formen part. Des del meu 

punt de vista, crec que la gent hauria de ser més conscient a l’hora d’adoptar un animal, no crec que sigui 

necessari haver de realitzar un curs. Els animals necessiten ‘carinyo’ i un respecte, no són peluixos, ni eines 

de violència i/o comèdia. Són éssers vius i per això els hem de cuidar com es mereixen”. 

 

 

 
 

 

Quina és la teva mascota i quant fa que és amb tu? Explica'ns que 

t’aporta en el dia a dia. 

“La meva mascota és el Clark, un pastor alemany molt simpàtic, ara 

al gener ha passat 7 anys des que va arribar a casa nostra. 

La principal cosa que m’aporta en el dia a dia és desconnexió. 

M’agrada poder tenir temps per dedicar-li, ja sigui per passejar, per 

jugar o per compartir moments junts.  

A més a més, és fantàstic arribar a casa i saber que esperarà amb 

ganes la teva tornada amb moltes ganes de veure’t i de rebre’t”. 
 

 

La consideres un membre més de la família? Què en penses de la 

nova llei sobre les mascotes? 

“Considero al Clark un membre més de la família i l’estimo molt, 

connecto molt amb ell i és bonic veure en ell característiques que penso que m’identifiquen. He de reconèixer 

que el detonant per veure la responsabilitat que implica tenir una mascota ha estat la pandèmia, el fet d’estar 

jo tantes hores entre 4 parets em va fer veure que ell estava condemnat a estar-hi si jo no li dedicava temps 

i això et dona un rol de poder sobre ell que cal saber gestionar adequadament, sobretot perquè a mi no 

m’agrada el concepte d’“amo”, per mi el Clark és un camarada més. 

Sobre la nova llei, no em vull allargar massa, òbviament és un avenç interessant i per una cosa bona que fa 

Espanya li haurem de reconèixer...”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

MERITXELL PANADÉS PALAU (19 anys)   
Tècnic Educació Infantil 

Estudiant fotografia digital 

JOEL MORELL TERÉS  (25 anys)   
 

 

Fisioterapeuta 
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Quina és la teva mascota i quant fa que és amb tu? Explica'ns que 

t’aporta en el dia a dia. 

“La meva mascota és la Skye, una gosseta de raça Caniche o Poodle. 

És un cadell de cinc mesos de vida i ja en fa tres que està amb 

nosaltres. Sempre he conviscut amb mascotes, a casa dels meus pares 

també hi hagut gossos i, a més, de petita vaig tenir periquitos, peixos, 

hàmsters i un gat. Les mascotes, i sobretot els gossos, fan molta 

companyia. És activa, m’agrada que em rebi quan arribo a casa i, 

sobretot, jugar amb ella”. 
 

 

La consideres un membre més de la família? Què en penses de la 

nova llei sobre les mascotes? 

“Ja era hora que alguna llei les protegís. Cal vetllar per la seva 

seguretat i el seu benestar. Hi ha propietaris que cuiden la mascota com si fos un membre més de la família 

i d’altres que l’adquireixen per capritx o perquè està de moda i, a la llarga, desafortunadament, la tenen en 

males condicions o, fins i tot, l’abandonen. Tenir una mascota requereix responsabilitats i, salvant les 

distàncies, és com tenir un fill: necessita menjar, sortir a passejar o anar al veterinari. Hi haurà gent que 

considera les mascotes només un animal i d’altres, com jo, que les tracta com una més a casa. En qualsevol 

cas, el maltractament o l’abandó mai estan justificats”. 

 

 

 
 

 

 

Quina és la teva mascota i quant fa que és amb tu? Explica'ns que 

t’aporta en el dia a dia. 

“És molt difícil per mi triar una mascota d’entre les que tinc a casa 

(gossos, lloros i tortugues), totes són iguals, són la meva família. Els 

lloros -Yacos- es fan estimar molt i són intel·ligents com un nen de 4 

anys, fins al punt de poder portar una conversa amb ells, no 

repeteixen i ho relacionen tot: al matí em demanen cafè i nous, si fa 

sol volen sortir i diuen: “nem, nem al solerito...”. Per la nit, cada dia a 

la mateixa hora, marxen cap a l’habitació, es paren al passadís i ens 

diuen: “nem, nem a dormir...” i si no hi vaig no callen, es paren i 

tornen a repetir el mateix”. 

La consideres un membre més de la família? Què en penses de la 

nova llei sobre les mascotes? 

“Jo no considero que tingui mascotes a casa, formen part de la nostra família. Per sort, sempre he estat molt 

ben acompanyada de tota classe d’animals i sempre ens els hem estimat molt. Aquesta llei que s’ha aprovat, 

penso que ha tardat massa a arribar. És bona, però el més important és fer-la complir amb unes bones 

sancions i treballs socials en llocs com ara caneres. La sensibilització és molt important”. 
 

 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

MERITXELL ESCOLÀ ROCA  (27 anys)   
 

 

 

Mestra d’Educació Primària 

MARICEL BALLESTÉ PIÑOL  (56 anys)   
 

 

 

Empresària 
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Quina és la teva mascota i quant fa que és amb tu? 

Explica'ns que t’aporta en el dia a dia. 
 

“Tinc dues mascotes que són dues gossetes, la Bimba -

una Cocker Spaniel- que va néixer el 2 de febrer del 2013 

i fa nou anys que està amb mi, i la Lola -un creuament de 

Bichón Maltés- que és del 2 de juny del 2019 i la tinc des 

que tenia només 3 mesos. 

A casa nostra, des que els meus germans i jo érem petits, 

sempre hem tingut mascotes. Després, ja de grans, n’hem 

continuat tenint.  

En el meu cas, com que visc sola, cada dia m’aporten 

molta alegria, companyia i un amor incondicional. Són 

vigilants i em sento segura. Elles saben quan estic trista. 

Les dues tenen caràcters ben diferents, la Bimba és més independent, en canvi, la Lola és una amor i es desfà 

en agraïments. 

Ja sabem que tenir mascotes implica molta feina, però tenir-les, per mi, és una experiència única. Tenir un 

animal a casa, no és disposar d’una joguina, és una responsabilitat molt gran que cal tenir ben present. 

Necessiten una educació, s’han de cuidar i estimar-los, tot i que ells sempre et tornen el doble d’amor que 

tu els has donat. Diuen que les persones que tenim mascotes, som especials, a mi elles em fan sentir molt 

especial”. 
  

 

 

La consideres un membre més de la família? Què en penses de la nova llei sobre les mascotes? 

“Per mi, sempre han format part de la meva vida, com si fossin una persona i un membre més de la família. 

Quan per desgràcia els perds, perds part de la teva família. I sé que ells també senten aquesta tristor si perden 

el seu amo o la seva mestressa, ho saben... ho senten. La gossa que teníem abans, va estar un any sense 

entrar en una habitació concreta perquè sabia que la persona a qui estimava no hi era, havia marxat. En 

aquest cas, amb ella, hi tenia una connexió molt especial. 

Sobre la nova llei de les mascotes, a mi, no em fan falta aquest tipus de lleis. Sincerament, no em serveixen 

per a res! No m’entra al cap que hi pugui haver persones que es creguin que un animal sigui una cosa! 

Si fos per mi, faria una llei més dura contra l’abandonament, el maltractament i contra les grans superfícies i 

les granges que tenen als animals en unes condicions pèssimes i no es poden ni moure. 

S’hauria també de controlar millor la venda i l’exposició d’animals en vitrines. Considero que és molt millor 

adoptar una mascota que ha estat abandonada, que fomentar les criances il·legals i que tenen als animals en 

condicions deplorables i pèssimes. 

Ara..., si aquesta llei que ha estat aprovada recentment, serveix perquè altres persones prenguin consciència 

del benestar que necessita tot ésser viu... doncs, a mi ja m’està bé”. 

 

 

 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

OLGA BUSTOS HERNÁNDEZ  (53 anys)  
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Quina és la teva mascota i quant fa que és amb tu? Explica'ns que 

t’aporta en el dia a dia. 

“La Duna és una Canitx Toy que tot just aquests dies ha complert un 

any de vida, el 20 de gener, tot i que nosaltres no la vam tenir fins a 

l’abril. Separar un cadell de la mare no és senzill, requereix un seguit 

d’etapes que els bons criadors acostumen a complir rigorosament. 

Per una persona que no tingui mascota és difícil que pugui entendre 

què aporta un ésser d’aquestes característiques a una persona, en 

aquest cas la Duna a nosaltres ens aporta molt, és un animal ple 

d’energia, el que també ens obliga a nosaltres a realitzar un plus 

d’exercici que sempre va bé, a part de l’alegria que t’aporta 

constantment, ens fa riure molt i també fa molta companyia”. 
 

La consideres un membre més de la família? Què en penses de la nova llei sobre les mascotes? 

“I tant, sens dubte és una més de la família, menys a la feina, ens l’emportem a tot arreu i en ser tan petita, 

si la portem al braç, a pocs llocs ens posen impediments, fins i tot ja hem anat a algun restaurant dels que 

s’anomenen “pet friendly”, amics de les mascotes. N’he sentit a parlar de la nova Llei però no l’he llegit ni 

crec que ho faci, a no ser que em convingui per un tema concret. Trobo molt bé que es regulin molts aspectes 

que fan referència als animals, sobretot el que afecta als maltractaments; en el meu cas, només aplico una 

mica el sentit comú i mai faré a una mascota el que no li faria a una persona i si tens un ésser sota la teva 

responsabilitat evidentment l’has de cuidar amb totes les conseqüències que això comporta”. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Quina és la teva mascota i quant fa que és amb tu? Explica'ns que 

t’aporta en el dia a dia.  

“Nosaltres, tenim dos mascotes, una gosseta que es diu Nina i un gat 

que es diu Nino. El gat fa tres anys que el tenim, la gosseta catorze.  

Sobretot aporten entreteniment i companyia. El gat és molt més 

independent, però la gosseta està més amb nosaltres. La trec a 

passejar, segurament si no fos per ella no caminaria tant. Aquesta 

obligació ens va bé per a la salut, tant per ella com per a mi”. 
 

 

La consideres un membre més de la família? Què en penses de la 

nova llei sobre les mascotes? “Sí, ens fan molta companyia. La 

Nina està dins de casa i fa les necessitats sempre al lloc que li toca. 

Quan la traiem al sol i vol tornar a dintre, rasca a la porta i es fa 

entendre. És com de casa, com nosaltres tres i l’estimem tal com és, igual que a la nostra gosseta. Si no s’ha 

trobat bé, l’hem portat al veterinari i, fins i tot, un cop, l’hem hagut d’operar, com ho faríem amb un altre 

membre de la família. Nosaltres vam tenir una altra gosseta com aquesta, que va morir, els trobes molt a 

faltar quan els perds. Un animalet no és com una persona, però molts cops es comporten millor, tenen 

sentiments. A vegades quan marxem i la deixem sola unes hores, ni menja ni veu, i quan tornem no cap a la 

pell de contenta. Aquesta llei és positiva pels animals i farà que els seus propietaris es portin millor amb ells”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

JULIÁN POLO  (69 anys) 

 

 

 

Pintor jubilat 

FRANCESC MATA SOLÀ  (59 anys)  
Servidor públic a la 

Generalitat de Catalunya 
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PISTA ESPORTIVA I PARC INFANTIL: AIXÍ SERÀ EL NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL 
 

 

Torres de Segre tindrà un equipament municipal ludicoesportiu a l’aire lliure. Vora l’Escola Carrassumada 

i el pavelló poliesportiu s’ubicarà una nova pista esportiva i un parc infantil, just a l’espai al camp de terra 

on ara hi havia dues porteries i, anteriorment, s’hi jugava a les bitlles. El nou espai acollirà una pista on es 

podrà jugar a futbol sala i bàsquet i també hi haurà un parc infantil amb elements perquè nens i nenes 

puguin divertir-se. 
 

La pista esportiva, delimitada amb una tanca però amb accés lliure, incorporarà un terreny de joc 

pavimentat amb les delimitacions d’un camp de futbol sala i un de bàsquet. A més de permetre 

la pràctica d’aquests esports, a l’espai també es podrà jugar a altres activitats. La mida del camp 

serà de 30 metres de llargada per 15 d’ample. 
 

 

El parc infantil serà un nou punt d’esbarjo on nens i nenes hi podran passar bones estones. Les 

seves dimensions seran de 9 per 20 metres. S’instal·laran diferents elements com una torre 

multijoc amb tobogan, rascaculs i gronxadors, entre altres, i la superfície es cobrirà amb un cautxú 

continu, un tipus de sòl en el qual s’eliminen les juntes i la seva aplicació es fa directament ‘in 

situ’ amb resina de poliuretà. Aquest paviment continu és l’opció més segura, neta i decorativa 

per als parcs infantils d’aquestes característiques. Un producte que a més de contribuir amb la 

seguretat dels més petits, està confeccionat amb materials que respecten el medi ambient, ja 

que s’empren productes reciclats i no tòxics. 
 

L’obra del nou equipament va iniciar-se la passada tardor i està previst que aquesta primavera estigui 

finalitzada. Les tasques més destacades per renovar totalment l’espai, algunes ja completades, són aquestes: 
 

✓ Neteja de l’espai (inclosa l’arrencada del mur, la tanca i les dues porteries antigues). 

✓ Construcció d’un nou mur de 6 metres a l’extrem de la pista. 

✓ Creació d’una vorera que envolta tota la zona per adaptar l’espai al carrer. 

✓ Pavimentació i pintada de la pista esportiva. 

✓ Col·locació dels elements: porteries, cistelles, parc infantil, bancs, papereres, tanques i arbrat. 

 

UN EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL TOT NECESSARI 
 

 

A Torres de Segre, la gran majoria d'activitats esportives s’han de practicar al pavelló poliesportiu municipal, 

un espai interior i ampli que permet acollir múltiples esports però, en moltes ocasions, insuficient pel volum 

d’activitats que es duen a terme al poble. És per això que la vila requereix poder ampliar les instal·lacions 

esportives i una pista a l’aire lliure com aquesta permetrà practicar esports i realitzar altres activitats en una 

zona espaiosa i segura. La pista serà un espai obert habilitat per oferir una alternativa segura a tothom qui 

vulgui jugar a pilota, però actualment no pot fer-ho en altres punts de la vila pel perill que suposa el trànsit 

de vehicles o que hi passin vianants. 

Tant la pista com el parc infantil se situen en una zona estratègica del plànol de Torres de Segre, al costat del 

pavelló poliesportiu i l’Escola Carrassumada. Aquest fet fa que s’integri perfectament i ampliï el complex 

esportiu-educatiu municipal i, de ben segur que, per la seva ubicació, tindrà afluència de persones, 

especialment entre setmana quan hi ha activitat escolar i durant el cap de setmana com a punt de trobada 

d’infants i joves. Aquest parc serà el tercer de la vila i se sumarà als ja existents al passeig del Segre i a ‘les 

Casetes’. 
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En definitiva, aquest nou espai oferirà poder practicar activitat física i saludable en la zona de Torres de Segre 

on hi ha més afluència de nens i nenes, per tant, en ser un equipament d’accés lliure en qualsevol moment 

el veïnat el podrà gaudir. 

LA CONSTRUCCIÓ AL DETALL 

 

Octubre 2014. L'espai acollia una camp de futbol de terra i anteriorment el 

camp de bitlles. 

Novembre 2021. Construcció de la vorera després d'haver acabat el mur 

Octubre 2021. Finalització mur lateral i inici de la vorera perimetral 

Gener 2022. El parc infantil s'ubicarà a tocar de l'Escola Carrassumada 

Plànol general de la pista poliesportiva i el parc infantil 

30 metres 
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2
0 
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Aviat s’aplanarà el terreny i es 

procedirà a fer la superfície de 

formigó, pas previ a la pintada de 

les línies del camp, la instal·lació del 

cautxú continu i, en darrer terme, 

la col·locació dels elements. 

 Christian Aranda Cubeles 
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TASQUES DE MANTENIMENT DELS CAMINS MUNICIPALS 
 

Aquests dies, la brigada municipal han efectuat tasques de manteniment dels camins municipals en diferents 

indrets del terme. Durant el mes de gener, han estat reparant amb quitrà fred els punts de paviment més 

malmesos, en concret, del camí de Ponts de Ribes i de la carretera de Sudanell.  

Una actuació provisional que reforça la que es fa de manteniment general i que s’efectua quan es detecten 

irregularitats sobre el ferm que puguin ocasionar perill en la circulació de vehicles.  

En els propers dies, està previst que es vagin revisant la resta de vies per procedir de la mateixa manera. 

 

REMODELACIÓ DE LA PARADA DEL BUS DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS  
 

Durant el mes de gener, s’ha estat treballant en la remodelació de l’actual parada de l’autobús situada a la 

Plaça dels Països Catalans per adaptar-la a les necessitats actuals que implica el servei habitual de transport 

en línia, des de la nostra població fins a Lleida, i el transport escolar. 

De manera més detallada, s’ha estat obrint una de les ales existents sobre la vorera per fer la parada més 

espaiosa i harmònica, amb el propòsit de facilitar les entrades i les sortides dels esmentats vehicles, sense 

perill de malmetre la vorera. 
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Imatges d’alguns dels trams de carretera que s’han estat reparant per resoldre els solcs que s’havien produït sobre la carretera 

El condicionament de la parada de l’autobús ofereix més espai al vehicle i una millor sortida després de l’estacionament 
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EN FUNCIONAMENT LES CÀMERES DE SEGURETAT PER REDUIR L’INCIVISME A LA VIA PÚBLICA 
 

Davant les últimes accions de mal ús d’equipaments municipals i, fins i tot, de vandalisme detectat en els 

darrers mesos al nostre municipi, s’han situat unes càmeres de seguretat en alguns carrers i places on s’han 

detectat les infraccions. Són elements dissuasius que, a més, faciliten als cossos de seguretat poder identificar 

actes incívics o delictius que es puguin produir en aquestes zones. 

En total, s’han instal·lat nou càmeres que s’ubiquen en punts estratègics com la zona de l’Ajuntament, 

l’església, l’Escola Carrassumada, el futur centre cívic, l’edifici de l’antic Molí i l’entrada a la vila pel pont. 
 

Joan Carles Miró, alcalde de Torres de Segre, afirma: “les noves càmeres instal·lades contribuiran a 

minimitzar l’incivisme i els delictes a la via pública, per tant, ajudaran que Torres sigui un poble més segur”. 
 

 

 

 

La notícia 

també s’ha 

fet ressò en 

els diferents 

mitjans de 

comunicació, tan digitals com en paper, posant en relleu, per 

damunt de tot, la importància de la implementació d’aquestes 

mesures per garantir la seguretat dels equipaments i també la 

dels ciutadans i ciutadanes. 

 

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACTORS ALS VESTIDORS DEL POLIESPORTIU  
 

Recentment, s’han instal·lat 

uns calefactors elèctrics als 

dos vestuaris del pavelló 

poliesportiu. Una actuació 

molt necessària, fins ara 

inexistent, que ha derivat a 

partir de la petició dels 

diferents usuaris i usuàries en 

aquests mesos de més fred. En 

aquest cas, s’han col·locat dos 

aparells a cada vestidor per a poder escalfar l’espai i poder oferir una temperatura ambient adequada mentre 

s’utilitzen en aquestes dates, tant en dies d’entrenament com de partit. Per completar aquesta instal·lació, 

ha estat necessària la substitució de la línia de corrent elèctric, adaptant-la a la potència requerida pel 

correcte funcionament d’aquests aparells. 

Un calefactor situat a l’entrada del vestidor i l’altre a l’entrada de la zona de dutxes 

Tres de les nou càmeres instal·lades al poble que controlen diferents punts concorreguts del municipi 
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REPARACIÓ DE LA TAPA DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER SALADÀ  
 

S’ha hagut de reparar i substituir la tapa de 

clavegueram situada just en l’encreuament 

entre el carrer Saladà i el carrer Aurora.  

La tasca s’ha efectuat de caràcter urgent ja que 

l’esmentada tapa es trobava enfonsada i amb 

el recolzament de formigó en molt mal estat, 

suposant un perill per als vianants i els vehicles 

que hi circulen. 

Per poder resoldre la situació, s’ha hagut de 

delimitar, en primer lloc, la zona d’actuació 

amb cinta i cons per evitar el pas dels vehicles 

sobre la part afectada mentre els membres de 

la brigada han estat retirant les vores trencades 

i han reparat el marc del registre així com el seu ancoratge. Després d’uns dies de repòs del nou formigó, s’ha 

restablert la zona al trànsit habitual. 

 

ACTUACIÓ A LA PLAÇA DEL BOU 
 

Durant la segona quinzena del mes de gener, s’han iniciat les obres de millora de la Plaça del Bou perquè 

sigui un espai més net, segur i acollidor. L’esperada actuació s’estructura en dues parts diferenciades que, 

sense cap mena de dubte, donaran un altre aspecte a aquest indret. En primer lloc i de manera conjunta, 

s’elevarà el mur perimetral de la plaça, tot aprofitant per sanejar i arrebossar les parets deteriorades. 

Acabada aquesta primera tasca, es procedirà a pintar l’espai, ara ple de pintades fruit d’actes vandàlics 

diversos. Per cloure, es plantarà uns arbres en els espais delimitats a tal efecte. 

En els darrers anys, aquesta zona de la vila semblava que no era prioritària actuar-hi, possiblement perquè 

és una zona menys visible que altres. Tot i això, no és un espai menys important, i en aquest sentit 

l’Ajuntament ha considerat necessari executar-hi una millora. Una remodelació molt necessària per canviar 

la imatge degradada d’aquesta zona de la vila, punt d’encontre de generacions de jovent, i donar-li una utilitat 

social ben diferent de la que estava acollint a dia d’avui, en benefici sempre del veïnat torressenc. 

Juntament amb la instal·lació d’una càmera de seguretat i esperem amb la bona voluntat de tothom, 

desitgem que la Plaça del Bou sigui respectada definitivament d’actes vandàlics, tant per les generacions 

actuals com per les que vindran. 

Abans i després de l’actuació a la cruïlla entre els carrers Saladà i Aurora 

Amb l’arrebossat de les parets i l’aixecament del mur perimetral es finalitza la primera fase que donarà pas a l’actuació final per completar l’obra 
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AVANCEN LES OBRES AL CENTRE CÍVIC I CEMENTIRI 
 

Actualment, a Torres de Segre hi ha quatre grans obres municipals en marxa, un fet que sempre és sinònim 

de bones notícies: 

✓ La remodelació de la plaça del Bou, que hem detallat en la notícia anterior. 

✓ La pista esportiva i el parc infantil, en parlem a ‘La Notícia Destacada’ d’aquesta revista. 

✓ La remodelació de les ‘Escoles Velles’ en un nou Centre Cívic. 

✓ L’ampliació del cementiri municipal. 
 

En aquest reportatge, volem fer cinc cèntims de com evolucionen dues d’aquestes actuacions, atenent que 

sobre la resta ja hem informat en d’altres punts del butlletí, per compartir la seva evolució amb el veïnat: 
  

Per una banda, la remodelació de l’edifici que acollia l’antiga Escola Carrassumada, al carrer Vall, continua 

progressant encara que a simple vista, des del carrer, no es puguin apreciar novetats. A l’interior, les tasques 

avancen i durant el mes de gener s’han seguit col·locant els tubs per poder passar les instal·lacions tècniques 

i s’han posat més parets de cartró guix, popularment conegudes com ‘Pladur’ a les estructures que delimiten 

els diferents espais d’ambdues plantes. 

 

Pel que fa a l’ampliació del cementiri iniciada fa uns mesos, aquestes darreres setmanes s’ha avançat força 

en la col·locació del mur exterior -de dos metre i mig d’alçada- que delimita tot el perímetre de la part nova 

ampliada. Al mateix temps, s’estan enllestint els frontals dels primers nínxols instal·lats, tal com es pot 

apreciar a les imatges adjuntes, fet que ja permet intuir com serà el seu acabat final. En definitiva, una 

actuació que continua completant fases i ja entra en la seva part final de l’obra.  

 

Les obres del nou Centre Cívic avancen a bon ritme amb la col·locació del ‘pladur’ i l’enrajolat del terra i els tancaments d’alumini que s’efectuarà en breu 

L’avançada estructura de la zona ampliada ja permet veure un símil de com serà el nou espai del cementiri municipal 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 14 (09-01-2022)  
 
 

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

C.E. TORRES 2 - 4 RIALP F.C. 
 

 Jornada 15 (16-01-2022)  

AEM S.E. ‘A’ 1 - 1 C.E. TORRES 

 Jornada 16 (23-01-2022)  

C.E. TORRES 7 - 2 ALFÉS S.E. ‘A’ 

 Jornada 17 (29-01-2022)  

TREMP C.F. ‘B’ 2 - 1 C.E. TORRES 

 Jornada 18 (06-02-2022)  
 

BENAVENT ‘A’  -  C.E. TORRES 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 18 
   

  
 
 

BENAVENT ‘A’ C.E. TORRES 

06/02/2022  12:00H  municipal Benavent 
 
 
 
 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL (Equip Veterà) 
 

 Jornada 10 (16-01-2022)         CLASSIFICACIÓ (XLIII Torneig Telègrafs – Grup B) 

C.E. VETERANS 
TORRES 

2 - 4 
VETERANS 
MONTOLIU 

 
 
 
 
 

 Jornada 11 (23-01-2022)  

VETERANS  
ARTESA LLEIDA 

4 - 1 
C.E. VETERANS 

TORRES 

 Jornada 12 (30-01-2022)  

C.E. VETERANS 
TORRES 

2 - 1 
VETERANS U.D. 

FRAGA 

 Jornada 13 (06-02-2022)  

VETERANS  
C.F.BALAGUER 

 -  
C.E. VETERANS 

TORRES 
 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada 13 
   

 
 
 

V. C.F.BALAGUER VETERANS TORRES  
 

 

 

 

Classificacions i resultats esportius dels nostres equips de futbol, futbol sala i bitlles 

06/02/2022       9:00H     municipal Balaguer 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Sènior) 
 

 

Jornada 9 (15-01-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 3a Divisió Catalana – Grup 17 Lleida) 

C.E. FS TORRES 2 - 3 C.F.S.ALCARRÀS  

 Jornada 10 (09-02-2022)  

FS  
ALTORRICÓ ‘B’ 

 -  
PARTIT APLAÇAT C.E. FS TORRES 

 

Jornada 11 (06-02-2022)  

C.E. FS TORRES  -  MAIALS F.S. ‘B’ 

 Jornada 12 (13-02-2022)  

C.E. FS TORRES  -  TEMPLERS ‘A’ 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada11 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 C.E. TORRES FS SÈNIOR MAIALS F.S. ‘B’ 

 06/02/2022       19:00H     municipal Torres 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Juvenil)  

 
 

Jornada 9 (15-01-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 9 Lleida) 

 SICORIS CLUB ‘B’ 1 - 0 C.E.T. JUVENIL  

 Jornada 10 (26-02-2022)  

E.F.PONT RIB.  -  
PARTIT APLAÇAT 

C.E.T. JUVENIL 

 Jornada 11 (05-02-2022)  

C.E.T. JUVENIL -  EPISCOPAL ‘A’ 

 Jornada 12 (12-02-2022)  

C.E.T. JUVENIL -  P. ALCARRÀS 
 
 

 
 

Golejadors 

 

Proper partit – Jornada 11 

  

 
 

 
 
 

 

C.E. TORRES FS JUVENIL       EPISCOPAL ‘A’ 

 

05/02/2022      16:00H     pavelló Torres 
 
 
 
 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Infantil) 

 

 

Jornada 10 (15-01-2022) 

  

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

C.E.T. INFANTIL 3 - 8 F.C. SERÒS E. 

 

 
 

Jornada 11 (22-01-2022) 

  

MARISTES ‘B’ 5 - 3 C.E.T. INFANTIL 

 

Jornada 12 (05-02-2022) 

 

C.E.T. INFANTIL - ALMACELLES 
 

Jornada 13 (12-02-2022) 

 

LINYOLA ‘A’ - C.E.T. INFANTIL 
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Destaquem... 
 

L’equip amateur de futbol camp es mostra irregular amb un empat i una victòria i dues 

derrotes que el col·loquen vuitè del Grup 21 de Lleida de la 4a Divisió Catalana. 
 

L’equip amateur de futbol sala, sofreix la primera derrota de la temporada davant l’Alcarràs 

que li pren el liderat a la classificació del Grup 17 de la 3a Divisió Catalana i el deixa amb 24 

punts, ocupant el segon lloc però amb un partit menys, l’ajornat enfront l’Altorricó. 
 

L’equip infantil de futbol sala, encara no coneix la victòria en aquest 2022 i tanca el gener amb 

dues derrotes que el deixen en el vuitè lloc de la taula amb 12 punts. 
 

L’afectació de la Covid-19, ha fet ajornar els tres últims partits de l’equip benjamí de futbol 

sala. Uns encontres que es recuperaran en els propers dies. 

 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Benjamí) 

 
 
 
 

 

Jornada 6 (08-01-2022) 

  
 CLASSIFICACIÓ (Lliga Benjamí  –  Grup 24 Lleida) 

EPISCOPAL ‘A’ 10 - 3 
PARTIT APLAÇAT 

C.E.T. BENJAMÍ 
 

 

Jornada 9 (data a determinar) 

 

DAYTONA CAT  -  
PARTIT APLAÇAT C.E.T. BENJAMÍ 

 

Jornada 10 (data a determinar) 

 

FS MAIALS ‘A’  -  
PARTIT APLAÇAT 

C.E.T. BENJAMÍ 

 

Jornada 7 (data a determinar) 

 

C.E.T. BENJAMÍ  -  
PARTIT APLAÇAT 

ALMACELLES 

  

 

Primera Volta  CLASSIFICACIÓ 
(Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes Lleure)   Jornada 1 (31-10-2021)   

C. AT. BITLLES 
TORRES 

489 - 339 
C. Bitlles 

ALBATÀRREC 

 Equips     PJ PG PE PP Punts 

FRAGA 3 3 0 0 6 

 Jornada 2 (07-11-2021) 
 

 TORRES DE SEGRE 3 2 0 1 4 

C. Bitlles 
FRAGA 

543 - 439 
C. AT. BITLLES 

TORRES 

 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 (20-02-2021) 
 

 

C. Bitlles 
ALBATÀRREC 

 -  

PARTIT APLAÇAT   
C. AT. BITLLES 

TORRES 
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“Un xoriguer comú, a sobre d’un aspersor de reg, cruspint-se un centpeus que ha caçat a uns 70 

metres de distància. A Catalunya, el xoriguer és especialment abundant a les planes de ponent 

(entre el Segrià i la Segarra), al Camp de Tarragona, a la zona costanera de l'Alt Empordà i en 

alguns llocs del Pirineu, en zones d'alta muntanya entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i a la 

plana de la Cerdanya”. 

”. 
 

 Josep M. Prada 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Característiques de la fotografia 

FOCAL: 8 

EXPO: 125 

ISO: 80 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segri%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segarra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Tarragona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Empord%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pirineu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pallars_Sobir%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_d%27Aran
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cerdanya
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El passat 2 de gener hem pogut gaudir d’un magnífic 

concert ofert per la Coral ‘La Lira’ de Torres de Segre. Una 

Coral amb més de noranta anys d’història, que té al 

capdavant un director del poble, el Ramon Curcó.  

Aquest cop, hem volgut parlar amb el Ramon perquè ens 

expliqui quina ha estat la seva trajectòria com a director. 

Una trajectòria molt lligada amb la de la Coral, una 

agrupació local que arribà a ser tota una institució cultural 

del nostre poble. 
 

 

 

 

Com i quan descobreixes que t’agrada la música? 
Crec que és instintiu i involuntari, igual que quan un 

s’enamora. El meu pare sempre havia cantat a la Coral 

‘La Lira’ de Torres. Va ser un dels cantaires fundadors 

en la represa de la Coral després de la Guerra Civil i, 

vulguis o no, això va permetre que jo visqués aquesta 

estima pel cant coral de ben petit. Això va fer que, als 

set o vuit anyets, despertés en mi la il·lusió pel cant i 

vaig començar a la Coral Infantil. 

Als nou anys, de la mà de mossèn Josep Martí, vaig 

començar la meva formació com a seminarista, al 

Seminari de Lleida. Allí, vaig seguir amb la meva 

formació, també musical, com a cantaire del cor 

Diocesà. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 1971, amb onze anys i encara estudiant, vaig 

formar part com a cantaire de la Coral gran ‘La Lira’. 

Així que els meus inicis musicals, varen ser com a 

cantaire, que és el que sempre m’ha agradat més fer.  

En aquells temps, gaudíem molt de formar part del 

grup de cors de les terres de Lleida, perquè es feien 

moltes trobades de corals i podíem compartir 

experiències i amistats  amb altres cantaires d’arreu 

de Catalunya. En aquestes trobades, molts cops, quan 

viatjàvem en autocar, ens acompanyava gent del 

poble que, tot i no ser cantaires, els agradava aquest 

moviment coral. Recordo el meu avi, en Josep Aguilà, 

que sempre que podia, ens seguia allà on anàvem. 

Llavors, hi havia dins la Coral, la figura del ‘soci 

protector’ que, tot i no ser cantaire, ajudava a 

l’agrupació tant econòmicament com amb activitats i 

altres tipus de suport.  

He d’agrair molt a la música. Moltes coneixences de 

grans persones, molt bones amistats que han perdurat 

en el temps i, en especial, quan tenia setze anys, haver 

conegut, gràcies a la música, a la Marisa, la que més 

tard havia de ser la meva parella i la mare dels meus 

fills. Ella també va ser cantaire de la Coral,  

 

 

“Cal deixar clar el sentiment que vull expressar 
en cada una de les peces que interpretem” 

 
 

Director de la Coral ‘La Lira’ 

Va néixer el dia 1 de novembre de l’any 

1960 a Torres de Segre, per tant, té 61 

anys.  

Fill de la Mercè Aguilà i del Vicent Curcó, 

aquest darrer, difunt. Té dos germans 

més joves, el Fernando i la Mercè. Està 

casat amb la Marisa Filella. El matrimoni 

té tres fills: el Nil, l’Eudald i el Guillem. 

El Ramon s’ha dedicat a la pagesia des 

que va acabar els estudis als quinze anys. 

Aleshores, ja es va posar a casa a treballar 

amb el seu pare, amb el que també ha 

treballat com a escorxador. 

La seva major afició ha estat sempre la 

música, en especial, el cant coral. En el 

temps lliure, ha estat un gran amant de 

les manualitats. 
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tot i que va haver de deixar-ho mentre els fills varen 

ser petits, per dedicar-se a la família.  

Ella sempre m’ha donat suport i empenta a la meva 

tasca de director.  

Ja ho diuen i és ben cert: “Darrere un bon home, 

sempre hi ha una gran dona”. 
 

 

 
 

Com vas fer el salt de cantaire a director? 

Va ser una mica com un ensurt inesperat!. En aquell 

moment, era President de l’agrupació coral el Llorenç 

Miquel, que em va proposar de portar la direcció de 

la Coral Infantil. Llavors, jo era molt jovenet però, 

amb l’ensenyament de l’aleshores director, Francesc 

Charles, em va semblar un encert acceptar-ho per al 

meu creixement musical.  

Més tard, quan els nens i les nenes varen arribar als 

tretze o catorze anys, formarem la Coral Juvenil, 

moment que es va fer dos grups infantils, i va 

permetre que pogués compartir la direcció del cor, 

amb la que aleshores era la meva dona, la Marisa 

Filella. 

L’any 1983, amb la presidència a càrrec d’en Miquel 

Drudes, a tres setmanes del Concert de Nadal que 

estàvem assajant, el Francesc Charles va haver de 

deixar la direcció de la Coral gran. Fou quan en 

Miquel, es va acostar al lloc on jo cantava, em va 

agafar per l’espatlla, em va plantar al davant dels 

cantaires, i va dir: “Això hem de tirar-ho endavant 

com sigui, Ramon, au, a dirigir la Coral”.  

I, així va ser com vaig esdevenir director de corals 

sèniors, i ser el director més jove dels cors de les 

terres de Lleida.  
 

No has parat des de llavors ? 

No, gràcies a Déu, no he parat mai de dirigir. Bé, sí que 

he parat, ha estat per culpa de la Covid-19, que ens ha 

obligat a estar aturats un any i mig.   

L’any 2023 farà quaranta anys de la meva experiència 

com a director i, sembla que fos ahir!. 
 

Has fet de director en altres corals, oi ? 

Sí, he estat de director en diverses corals. Vaig estar a 

Torres de Segre de l’any 1983 fins al 1990/1991, 

aproximadament. En aquell moment, vaig haver de 

deixar la direcció de la Coral per motius personals, 

proposant el càrrec, a una jove directora, l’Assumpció 

Florensa, neta del ‘Calçoner’, que va acceptar el meu 

oferiment, fent una gran tasca musical al capdavant.  

Al 1989, aprofitant que estàvem donant classes de 

música a les escoles de diferents pobles de les 

Garrigues amb la Marisa, ens van proposar de formar 

la Coral de Maials. Vaig acceptar, esdevenint la Coral 

Maialenca i, hi vaig formar part, durant tretze anys.  

En acabar de la Coral de Torres, hem convidaren a 

dirigir la coral el Roser de Massalcoreig, perquè 

s’havien quedat sense directora, vaig acceptar. 

Enguany, farà vint anys que estic amb ells!. 

L’any 2008, molt d’amagat i per sorpresa meva, al 

concert de fi de curs de Massalcoreig, la meva dona va 

organitzar una festa sorpresa per celebrar els meus 

vint-i cinc anys de direcció coral. Va ser impressionant 

per a mi ja que varen convidar a participar del concert 

a les set corals amb les que havia estat fins llavors. Un 

dia molt emocionant, perquè hi havia corals que ja 

s’havien dissolt, però aquell dia vàrem poder tornar a 

gaudir de cantar plegats. També hi havia el Francesc 

Charles amb l’Antonieta, la seva esposa, que no es van 

voler perdre aquesta festa. El Francesc ha estat per mi 

el meu ‘pare musical’.  

Any 1983. En Ramon, en la seva època de cantaire. Malauradament 

alguns dels altres cantaires ja no estan entre nosaltres.  

 

Any 1987. Al poliesportiu, en Ramon dirigint la Coral Juvenil 

 



 
 

 
40 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE GENER – Febrer 2022 

També vaig estar en la Fundació de la Coral Vila Vella 

de Sudanell. Vaig ser el director, per un temps, de la 

Coral de la Bordeta, la Coral Nova Atlàntida de Seròs, 

i la Coral La Lira d’Almenar. En aquesta darrera vaig 

estar-hi set anys. 
 

Quan tornes a Torres? 

Si no recordo malament, aquest curs farà deu anys 

que torno a ser director de la Coral ‘La Lira’. Tot i que, 

mai vaig perdre la relació amb ells.  

En moments puntuals, i per falta de director, havia 

participat amb ‘La Lira’ en diverses cantades de 

misses i esdeveniments.  Ara per ara, estic dirigint les 

corals de Torres, Massalcoreig i Alguaire. 
 

Quin creus que és el tret característic d’un/a 

director/a?  

Per mi, és la manera de comunicar-se amb els 

cantaires amb les mans, l’expressió corporal  i  la cara. 

Cal deixar clar el sentiment que  vull expressar en 

cada una de les peces que interpretem.  

És important també explicar en els assajos, el toc al 

cor que provoca la musicalitat i la lletra de cada cançó 

per poder-la transmetre al públic. Aquesta és la meva 

forma de fer en els assajos i concerts, i crec que amb 

el resultat, als i les cantaires els agrada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tens cap director/a de referència a qui voldries 

assemblar-te? Crec que cap director vol 

assemblar-se a cap altre, potser això és el que ens 

diferència però, sempre et fixes en petits detalls de 

cada un que et poden servir i fer créixer. 

En la meva joventut, van ser els directors d’aquell 

moment en qui em vaig emmirallar: el mestre Virgili, 

de l’Orfeó lleidatà, el mestre Aran, del cor del Soleràs, 

el director Sabater, del cor de Flix i, com he dit 

anteriorment, el mestre Francesc Charles.  

Actualment, amb qui he treballat més conjuntament, 

ha estat amb un gran director, músic i pianista, en 

Víctor Roman, a qui he d’agrair molt la seva 

col·laboració en posar l’acompanyament d’orgue a la 

meva composició a quatre veus de la “missa de la 

Verge de Carrassumada”. També, gràcies a la 

participació amb el cor del Segrià, he pogut tenir una 

bona relació i aprendre molt d’un gran mestre, com és 

en Robert Faltus. Jo no tinc estudis musicals, tot ho he 

anat assimilant amb el temps i amb experiència, i 

aprenent de totes aquestes persones. 
 

Has dit que havies compost? 

Sí, ho he fet, però en poques ocasions, d’acord amb les 

meves possibilitats musicals i sempre intentant fer les 

cançons a quatre veus mixtes. Aquesta és la manera 

en què cada una d’elles pot diferenciar el sentiment 

que acabarà donant-li a la peça. 

A part de la Missa de Carrassumada , també he fet 

l’Himne a Santa Àgueda, que em va encomanar 

l’Assumpció Duaigües quan era presidenta de 

l’associació de dones, l’Himne de Torres, encàrrec del 

regidor de Cultura, en Francesc Casals, i una peça 

d’evocació a les muntanyes pirinenques, fruit de les 

excursions que fèiem amb d’altres joves a la nostra 

serralada: Boí, Espot, Sant Maurici... 
 

El darrer concert de Nadal, va ser complicat, oi? 

Sí, es va haver de seguir els procediments 

protocol·laris per la pandèmia però, el fet de la 

vacunació i que a Torres no hi hagués massa contagis 

en aquell moment, va animar, tant als cantaires com a 

mi, a reprendre els assajos, encara que fos amb la 

mascareta. Necessitàvem tornar a trobar-nos i poder  

cantar plegats. El primer assaig fou molt emocionant! 
 

És difícil cantar amb mascareta? 

És diferent a com ho havíem fet sempre, perquè costa 

més de respirar, sents la teva veu diferent, t’humiteja 

molt la cara... però, les ganes de cantar, et fa superar 

tot això i, al final, t’hi acabes adaptant. 
 

Fins i tot us vàreu atrevir amb quatre peces noves. 

Aprofitant que va haver-hi vuit cantaires que vàrem 

participar amb el cor del Segrià, aquests van fer de 

caps de corda i va permetre avançar per aprendre tots 

dues de les cançons estrenades, l’Himne a l’alegria i 
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Amics per sempre. Les altres dues cançons, va ser un 

punt d’honor d’intentar fer-les. Vaig quedar 

gratament sorprès, jo crec que la clau va ser de gaudir 

al màxim del que fèiem i, si cantes a gust i satisfet, la 

gent ho nota des del primer moment. 
 

Com veus el futur de la Coral ‘La Lira’? 

De moment, amb aquesta il·lusió, bé.  Però, el futur 

és un una mica fosc, però això ens passa a totes les 

corals del Segrià. Estem en una mitjana d’edat d’entre 

seixanta i setanta anys i no hi ha relleu generacional. 

Pensa que a la nostra Coral, els més jovenets ja 

s’acosten a la cinquantena. 
 

Per què creus que les noves generacions no hi 

estan interessades? 

Perquè, avui en dia, tenen moltes més opcions sense 

sortir de casa que quan nosaltres érem joves. 

A la nostra joventut ‘l’Agrupació Coral la Lira’ era el 

centre cultural de Torres de Segre. Des de la Coral, 

s’organitzaven tot un seguit d’activitats culturals, 

solfeig, classes de català, sortides infantils, teatre per 

als més petits... i, això, involucrava molta gent. 

Recordo que quan anàvem a la Coral Infantil, érem 

uns seixanta o setanta infants. Després, van passar 

per la Coral Juvenil i, no tothom, va esdevenir cantaire 

de la Coral Gran. Jo crec que la millor edat, és quan 

s’arriba als quaranta anys, que pots tenir els fills més 

grandets, ja no depenen tant de tu, i pots deixar-los 

per anar als assajos. 
 

Quines exigències tenen els/les cantaires? 

Jo diria que dos, participar en tots els assajos, a ser 

possible, i gaudir al màxim cantant amb els companys 

i les companyes. 

L’exigència la té més el director, que ha de procurar 

que als i les cantaires els sigui fàcil complir les dos 

anteriors. Com? Intentant buscar peces que siguin del 

seu gust, perquè així les podran transmetre millor al 

públic. Anteriorment, havíem interpretat peces de 

molta dificultat, com la cantata 142 de Bach o 

l’Al·leluia de Haendel amb acompanyament musical. 

La cançó amb més complicació interpretada 

darrerament ha estat l’Al·leluia de Leonar Cohen, a 

vuit veus. Vaig aconseguir que me l’enviessin d’una 

coral dels Estats Units. 
 

 

La veu també envelleix ? 

Està clar que sí! Però “la vellesa de la veu, és la seva  

bellesa”, cal aconseguir-la i gaudir-la fins que es pugui. 
 

Una curiositat que jo no sabia, i potser altra gent 

tampoc, és que fas pessebres. 

Sempre m’ha agradat molt fer treballs plàstics i 

manualitats. En la meva joventut, vaig practicar amb 

ceràmica, marqueteria, pirogravat i, fins i tot fa anys, 

vaig fer una exposició aquí a Torres, de quadres 

d’aquesta tècnica. Des de l’any 2019 m’he decantat en 

l’art del pessebrisme.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ramon Curcó Aguilà 

Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

“Hi ha moltes maneres de transmetre els 

sentiments i les emocions, fins i tot, hi ha persones 

a les quals els hi costa fer-ho.  

Parlant amb el Ramon, he trobat una persona 

afable i dialogant si la coneixes, potser un punt 

distant si no hi tens relació.  

He trobat un director autodidacte i perseverant i, 

sobretot, un gran comunicador.  

Un comunicador que, amb les seves mans, disposa 

de la millor arma. Unes mans que, com a director, 

poden transmetre les emocions més dolces i les més 

energètiques i, si ets un/a component del seu cor 

cantor, dur-te al cel o a l’infern dels sentiments”. 

Any 1966. Ramon Curcó amb unes 

llaminadures a la mà, al carrer Vall. 

Any 1961. Al carrer Davant, amb el 

Cafè Tadea (Cafè Europa) al fons. 
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -9a PART- 
 

 

 

CARRER CREU -segona part-  

(Edició especial en record del Cinema i el Cafè Virgínia) 
 

 

En l’edició número 56 de la revista ‘El Pregoner de Torres’ -juliol 2020-, es va dedicar l'apartat ‘Sabies 

que...’, a la pista del Cafè Virginia, en motiu de la seva desaparició. Aleshores, es va fer una recerca història 

exhaustiva d'aquella pista, que havia estat el punt de trobada i divertiment del nostre poble durant molt 

temps. En aquell reportatge, ja s’explicà els inicis del negoci en mans de la família Masgoret, fa 

aproximadament 150 anys i que ha passat per quatre generacions de cafeters del poble. 
 

Actualment, en trobem recordant aquells establiments i botigues del 

carrer la Creu, que ja han desaparegut. Sí, és cert que el Bar-Restaurant 

Virgínia encara està en funcionament però, hem cregut convenient 

dedicar aquesta secció a recordar aquell negoci que durant tant de 

temps van portar els ‘Masgoret’, i que van ser un punt de referència al 

nostre poble i voltants, parlarem del Cinema i el Cafè. 

 

Carrer Creu -Números Parells (1ª part)- 

                       

EL CAFÈ VIRGÍNIA    (carrer Creu, 6)  -informació anterior al Pregoner nº 56- 
 

 

Quan va agafar el bar el Fernando Masgoret, l'any 1951, al cap 

de poc temps, va transformar el local del cafè de tal manera que, 

de la fesomia de l'anterior que tenia més de cent anys i havia 

passat la Guerra, no en va quedar res.  

Entre les millores que va efectuar, va posar plaques al sostre, 

modernitzar el mobiliari amb taules i cadires de fòrmica -un 

material molt preuat en aquell temps-, va col·locar mosaic al terra 

de color verd, columnes de ferro i va dur a terme una reforma 

total del cinema, entre altres. El mobiliari nou, el van fer dos 

fusters de Torres de Segre, el Pere Forcat i el seu soci, el Militón. 
 

Al Cafè s'hi entrava per unes escales. Entrant, a mà esquerra, hi 

havia la taquilla del cinema i un petit vestíbul. Unes grans portes 

de vidre s'obrien al bar. Al fons, a mà dreta, s'entrava a la platea 

del cinema i, a mà esquerra, els serveis i un vestíbul que donava a la pista. En aquest vestíbul, hi havia unes 

escales que donaven a les llotges del cinema. Les parets del bar sempre estaven decorades amb pasquins 

de pel·lícules de l’època. 
 

Des que el Cafè el va agafar el Fernando, no es va tancar mai i es treballava cada dia. Fins i tot, a les bodes 

dels fills es buscà relleu per continuar donant el servei al bar i perquè la família pogués anar a les cerimònies.  

espai d’història local 

 

 

Façana actual del Bar Virgínia 
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Dels anys cinquanta als setanta, les vacances, només 

les feien persones amb gran poder adquisitiu.  

Com que generalment es feia tard a les nits, es podien 

fer ben bé les tres o les quatre de la matinada, el bar 

no s'obria l’endemà fins a les 11 del matí, 

aproximadament. De menjar no se'n feia, tret de les 

tapes que acompanyaven els vermuts. 

En aquells temps, el jovent acostumava a sortir molt a 

les nits. Els dimarts i els dijous eren els dies dels 

festejos i, els dissabtes i els diumenges, el Cafè 

s'emplenava de gent perquè s'hi ajuntava la gent que 

anava al cinema, el veritable divertiment d’aleshores. 
 

 

El ‘vermut’, era també una tradició molt arrelada en 

aquella època al nostre municipi. En aquest sentit, 

moltes eren les colles i les famílies que es concentraven 

al Cafè, després de la missa del diumenge, per a gaudir 

d’un bon vermut abans d'anar a dinar. 

Darrere el taulell del bar, hi va haver sempre el 

Fernando i la seva dona, la Dominica Escolà i, també 

els van ajudar durant molt temps, la seva sogra, la 

Maria Prim, i la seva germana, la Juanita Masgoret.  

En moments puntuals, quan s'havia de fer sopar pels 

músics de les orquestres per exemple, també anava a 

donar un cop de mà la Inés Escolà Bergadà, de ‘Ca la 

Samfaina’.  

A més d’aquestes persones, en van haver d’altres que van ajudar també al Cafè com el ‘Xato del segler’, el 

‘colino’, el ‘Bato’ i el ‘Quimet de melons’. Aquesta gent no van voler cobrar mai, venien a ajudar de manera 

altruista i eren com de la família, potser no pagaven al cine o al ball però, no van tenir mai un sou. En aquells 

temps, les famílies i el veïnat en general s'ajudaven molt. 

 
 

 

 

 

 

Principis anys 50. El Bato amb tres dels fills del Fernando i la Dominica:  

el Fernando, el Joan i la Virgínia i dos dels seus cosins, el Ramon i el 

Pepe Mesalles Masgoret, al davant de les portes del Cafè i cine antic. 

Al fons, els pasquins de les pel·lícules amb el nom de Cafè Nuevo. 

 

Una colla de dones treballant a la cuina, entre elles, la Inés, la Juanita, la 

Ramona -la del mig-, una cuinera d’Aitona, la Dominica i el Ramon Rubio, 

conegut com ‘lo Colino’. 

Anys seixanta. El Fernando Masgoret, darrera la barra del Cafè 

Virgínia, amb els seus fills, en Fernando, Joan i Florencio. 
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Un altre costum que hi havia al Cafè era el de jugar al ‘Monte’. Després de la Guerra Civil, quan la gent ja 

treballava i la vida es va restablir, es va començar a jugar.  

La Guàrdia Civil, s'encarregava de controlar que no s'hi jugués ja que era una activitat prohibida. 

Normalment, s’hi jugava a la part del darrere del Cafè, al corral, tal com li deia la família.  

Si alguna vegada entrava la benemèrita... tocava córrer! Hi havia gent que s'escapava sortint per la finestra 

i marxant per damunt de les capçaleres. 
 

Eloi Masgoret: “Quan era jovenet, un dia que anava a les piscines, em va parar un senyor i em va preguntar si 

jo era del Cafè, i li vaig contestar que sí. Ell, em va preguntar si no el coneixia, jo li vaig dir que no. Llavors, es 

va arremangar la màniga de la camisa i em va ensenyar una gran cicatriu que es va fer al braç un dia en què 

va escapar-se del cafè quan va entrar la Guàrdia Civil a detenir als jugadors del Monte. Em va dir que li digués 

al meu pare que era "el cabrot". Quan vaig arribar a casa i li vaig dir al pare i ell el va reconèixer a l'instant!”. 
 

De fet, no es va deixar mai de jugar al ‘Monte’. Anys endavant, s'havia arribat a jugar al matí, al migdia i a 

la nit. Fins i tot, venien a jugar gent de fora vila i es feien partides molt importants, en les que es movien 

molts diners. Aleshores, la Guàrdia Civil, si no hi havia alguna denúncia, ja no s'hi ficava tant. Això sí, alguna 

vegada es feia alguna visita al seu quarter a portar-los-hi algun present perquè fessin els ulls grossos. 
 

Abans que l'Eloi fes el servei militar, al Cafè ja es va 

començar a fer una mica de cuina però, va ser quan ell va 

tornar de la mili, quan es va començar a donar servei de 

menjador com l’elaboració d’entrepans i plats combinats 

i, més endavant, el servei de brasa, menús i celebracions 

amb banquets. Això, va venir donat perquè l'Eloi, durant la 

prestació del servei militar, va estar a la cuina dels oficials 

i, allí, va perdre la por als fogons tot començant a agafar 

experiència culinària. 
 

L'any 1982, l'Eloi va començar a agafar les regnes del 

negoci familiar, va fer la reforma de les instal·lacions i el 

Cafè es va convertir en bar restaurant, amb una zona 

determinada per al menjador. Al cap dels anys i, després 

de tancar el cinema com a tal, la sala es va utilitzar també 

com a menjador del mateix establiment. 

El Fernando Masgoret, la seva germana Juanita i la seva esposa, la 

Dominica Escolà, atenent des de darrere la barra 

 

 

 

La Dominica amb les seves filles, la Virgínia i la Rosa 

 

Any 1988. Rere la barra del Cafè, l’Eloi Masgoret, el fill del 

Fernando i la Dominica que va continuar amb el negoci, ajudat 

pel seu germà petit, el Florencio. 
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L'Eloi ens explica que, una vegada, li va preguntar al ‘Peret del Perxi’ si se'n recordava del Cafè d'abans de 

la Guerra tot aprofitant la bona memòria d’aquest torressenc centenari. Ell li va dir que se’n recordava 

perfectament ja que, en aquella època, era molt jove i el local estava en plena ebullició. El Peret li va dir 

que, a començaments del segle passat, uns quants caps de setmana durant l'any, venien al Cafè companyies 

de teatre o famílies de farandulers que hi actuaven (trapezistes, còmics, cantants...), circs ambulants, que 

devien demanar permís a qui portava en negoci i hi actuaven. 

 

El Fernando Masgoret va morir l'any 1996 i, amb ell, va marxar un gran home i un cafeter que portava el 

negoci a la sang. La Dominica va morir set anys després. Ella, fou una dona alegre i treballadora, que va fer 

sempre costat al Fernando i als seus sis fills. 

L’Eloi va estar més de vint-i-cinc anys al davant del negoci, junt amb la seva esposa, la Marina Aumatell, i 

el seu germà petit, el Florencio Masgoret que gaudia servint darrere la barra i tirant les pel·lícules de cine. 

A partir de l'any 2005, el Cafè Virgínia va ser llogat i, a hores d'ara, encara està en funcionament oferint 

tant el servei de bar com el de restaurant. 

 

EL CINEMA VIRGÍNIA 
 

El Cinema Virgínia va començar a funcionar, aproximadament, durant la primera dècada del segle XX. 

Llavors, les pel·lícules es tiraven amb ‘manivela’, eina propulsada pel braç del senyor Joan Masgoret o per 

algú altre que li fes d'ajudant de manera puntual. 

Quan el seu fill, el Fernando Masgoret, va agafar el negoci, en un principi tirava ell mateix les pel·lícules i, 

després, va llogar al ‘Peret del Guàrdia’, per fer anar la màquina que ja era automàtica.  
 

L'any 1954, el Fernando va comprar la primera "Ossa", en la que es posava la bobina i anava tirant la 

pel·lícula tota sola. OSSA (Orpheo Sincronic S.A.) fou una empresa catalana dedicada inicialment a la 

fabricació de maquinària cinematogràfica i més tard a la de motocicletes que estigué activa 

entre 1928 i 1982. Uns anys més tard, va comprar una altra "Ossa" perquè així posava el ‘bombo’ d'una 

cinta en una màquina i l'altre a l'altra màquina, estalviant d'aquesta manera la difícil situació de quan 

s'acabava, fer córrer uns metres de pel·lícula, apegar-la a l'altre bombo, treure'n un i posar a l'altre, això 

era una feina molt arriscada i no gens pràctica. 

Normalment, les pel·lícules d’aleshores portaven cinc bombos i duraven una hora i mitja, encara que també 

n'hi havia de dues o tres hores. Evidentment, totes elles passaven primer per la censura, i tenien talls a 

causa dels canvis de bombos o al cremar-se alguna part i haver-les d'empalmar. 
 

Abans, només hi havia tres o quatre còpies a tota Catalunya i les pel·lícules quan arribaven als pobles, ja 

feia molt temps que s'havien estrenat a Barcelona i rodaven per altres sales. Quan es disposaven a Torres 

de Segre ja tenien dos o tres anys i no massa qualitat, estaven gastades i feien bastant soroll a la màquina. 

Anys 60. El Santiago Charles i el Santiago Puig 

prenent alguna cosa. Al darrera les instal·lacions 

antigues del Cafè. 

 

 

Finals anys 50 – principis anys 60. El Cafè, un lloc 

d’encontre del jovent. Una colla d’entre 17 i 18 

anys celebrant una festa de les apol·lònies. 

 

 

D’esquerra a dreta: Santiago Charles, el Josep 

Ruestes, el Ramon Vilanova i un xicot foraster, 

divertint-se al darrera de la porta d’entrada. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Principat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://ca.wikipedia.org/wiki/1928
https://ca.wikipedia.org/wiki/1982
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Moltes vegades, es trencava la cinta i la pantalla es quedava en blanc i es veia la claror de la bombeta i els 

carbons. La màquina portava un transformador, es cremaven 2 carbons, un positiu i un negatiu, i feia una 

flama. Quan passava això, s'havia de rebobinar la cinta, trobar el tall, empalmar-lo i continuar amb la sessió. 

En aquells anys, hi va haver molts cinemes que es van incendiar a conseqüència d'aquesta circumstància. 

Un exemple el tenim en la famosa pel·lícula "Cinema Paradiso", en el que va passar un fet similar. 

L’any 1958, quan el Fernando Masgoret portava el 

cine Virgínia i el cine del cafè del Tadea -L'Europa, 

en aquest darrer es va calar foc. Un incident provocat 

per l’incendi d’una cinta que va fer que la sala es 

cremés molt ràpidament. Aquella nit, al cine del 

Tadea es projectava el film "Sublime decisión" amb 

Clark Gable i Whalter Pidgeon com a protagonistes. 

Precisament, aquell dia, s'encarregava de la sessió el 

Ramon Mesalles, cunyat del Fernando. Per sort, no 

hi va haver desgràcies personals i l’afectació només 

va ser material. 
 

Recordem també que, un cop s'apagaven les llums de la sala i abans de les pel·lícules, es passava el noticiari 

cinematogràfic espanyol, conegut com a NO-DO. Aquest, era un documental propagandístic setmanal del 

règim franquista que es projectava obligatòriament als cinemes espanyols entre els anys 1942 i 1981. 

Quan es va morir el Peret del Guàrdia i, en no trobar cap altre maquinista, el Fernando va tornar a tirar ell 

mateix el cine, fins que se'n va encarregar el seu fill petit, el Florencio, que a l'edat de catorze o quinze anys, 

li va agafar afició a aquesta responsabilitat i se'n va cuidar fins que el cinema va tancar. 
 

A la sala del cinema del Cafè hi cabien unes quatre-

centes vint-i-cinc persones, entre la sala de baix i les 

llotges. El preu de les entrades va anar variant amb 

el temps i també segons els dies de projecció. 

Durant els anys 1957 i 1958, l'entrada costava 8 

pessetes, l'any 1959 una entrada a l'espectacle de la 

Festa Major d'agost es pagava a 25 pessetes, 

mentre que el cine dels dijous a principis dels 

seixanta valia 10 pessetes i el dels diumenges 12. En 

la dècada dels setanta, el preu ja oscil·lava entre les 

15 i les 20 pessetes i als 80 ja es va enfilar fins a les 

200 pessetes, que és el que es pagava per una 

l'entrada l'any 1986.  

Llavors, es feien moltes sessions de cine: els dimarts, 

dimecres, dijous i, de vegades, dissabte i diumenges, 

molts cops en dues sessions, tarda i nit. Sempre 

dues pel·lícules. En aquella època, les multinacionals 

com la Metro, la Paramount o la Warner, feien una 

llista de les pel·lícules. En el cas de voler llogar-ne 

una d’aquest llistat, s'havien de llogar totes. 

D'aquestes, potser n'hi havia set o vuit de cartellera 

però les altres s'havien de projectar igual, per això 

es feien tantes sessions. 

Finals anys 50.  Dues pel·lícules anunciades amb el típic noticier No-Do,  

just al davant del Cafè del Tadea. 

 

Foren moltes les pel·lícules que es van poder veure a la pantalla del Cafè 

Nuevo primer i Cafè i Cinema Virginia després. Per Torres van passar les 

estrenes més importants del cine mundial, el Fernando va fer tots els 

possibles per a que el cinema de Torres fos un lloc de referència en aquest 

sentit. A hores d’ara, l’Eloi encara conserva un àlbum amb les fotografies de 

les estrenes més conegudes. Totes elles classificades amb el nom dels 

protagonistes principals. 

 



 
 

 
47 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE GENER – Febrer 2022 

 

Entre els anys 1950 i 1960, a més a més de les 

festes actuals i els caps de setmana, hi havia 

cinema amb sessió doble per Sant Antoni, la 

Candelera, Sant Josep, Pasqua, l'Assumpció, 

Sant Joan, Sant Pere, la festa del treball, Sant 

Jaume, la festa de la Victòria, Tots Sants i Sant 

Macari. Això, vol dir que a Torres anàvem molt 

ben servits, cinematogràficament parlant. 

Durant uns anys, de vigilants, d'acomodadors i 

de porters hi van estar el ‘Xato’, el Quimet 

Ruestes, el ‘melons’, la Rosa Gort i el Josep 

Samarra, els pares del Rossendo i el Ramon 

Rubio, conegut com ‘lo Colino’. 
 

 

Al carrer la Creu i als laterals de la porta del cinema Virgínia, es penjaven uns pasquins amb fotogrames de 

les pel·lícules que es veurien per tal que els espectadors i les espectadores sabessin l'oferta cinematogràfica. 

Cada pasquí portava una col·lecció de 12 fotografies. Al principi, estaven fets de cartó gruixut que s'havien 

de retornar i, després, les fotografies ja eren de cartolina que havia de comprar el cineasta. 

En els cartells penjats al carrer també s'informava si cada pel·lícula era "AUTORIZADA PARA MAYORES" o 

"AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS". 

Les entrades anaven enumerades, ja que hi anava molta gent. Hi havia espectadors, sobretot matrimonis, 

que tot l'any tenien reservades les mateixes butaques. En aquesta ocasió, el Fernando, les arrencava dels 

talonaris, hi posava el nom corresponent i les guardava en un armariet, ordenades alfabèticament. 

El Fernando també era el que portava la comptabilitat de totes les sessions. En un quadernet que emprava 

per l’ocasió, escrivia: el dia, les pel·lícules projectades, les entrades venudes i el cost del lloguer de les cintes, 

així sabia sempre els ingressos, les despeses i el benefici final. 
 

El dia 6 de març del 1969 va tenir lloc la primera sessió de cine fòrum. L'entrada valia 10 pessetes i es va 

projectar la cinta "La primavera romana de la Sra. Stone". Mossèn Josep Martí s'encarregava de 

l'organització d'aquestes trobades i de fer els comentaris. Es buscaven pel·lícules que no fossin massa 

comercials però que plantegessin un conflicte social i convidessin al debat posterior. Altres títols que es van 

arribar a passar en aquests cine fòrums foren "Viva Zapata" o "El evangelio según san Mateo". Una proposta 

que va tenir bona acollida i es va continuar fent durant tres o quatre anys més. 

A partir del 1978, el cinema Virgínia va fer societat amb l'empresa del cine Bahia de Lleida, que més tard 

inauguraria els cinemes Lumière de la capital del Segrià. 

Durant molt temps, el cine de Torres també es va combinar amb el cine Blasi de Soses per llogar les 

pel·lícules a mitges i així poder-se-les canviar. D'aquesta manera, els diumenges a la tarda es passaven les 

cintes. Quan a Torres feien la primera, a Soses feien la segona i, a la mitja part, el ‘Xato’ agafava el bombo 

de la cinta, se la carregava a la bicicleta i anava pel ‘camí fondo’, a fer el canvi. Si algun cop el missatger 

s'endarreria, el públic del cine començava a xiular. El cine de Soses va plegar abans que el de Torres.  

A part de ser una sala de cinema, el lloc era el punt de reunió de moltes associacions locals: de la sèquia, 

de l'Ajuntament, actuacions de la Coral ‘La Lira’ i altres grups del poble i alguna colla que feia la seva festa 

particular i pujava a l'escenari a cantar i ballar. Totes les actuacions musicals que podien portar-se a la pista 

d'estiu, també es portaven a la sala del cine. Si a la Festa Major d'estiu plovia, es tiraven les butaques 

endarrere i els balls i el cine es feien a la sala.  

Publicitat d’actuacions i pel·lícules de la Festa Major de Santa Bàrbara de 1962. 
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Durant la Festa Major d'hivern, s'hi feia ball amb les millors orquestres, espectacles diversos i diferents 

sessions de cinema. Fins i tot, molts dies, es plegaven i desplegaven les cadires de la planta baixa del cine 

diverses vegades, per poder encabir tota l'oferta musical i cultural de les festes. 

L'orquestra ‘Las Vegas’ de Torres, assajava a la saleta de la part del darrere i, moltes vegades, van fer allí 

les seves actuacions.  

Sobre els anys 80, el grup d'escala Hi-fi, ‘El Cau’, també assajava les seves actuacions al vestíbul de la sala 

de dalt del cinema. 

 

 

 

 

En definitiva, tal com es pot veure, la sala del Cinema Virgínia va esdevenir un espai de la nostra vila força 

concorregut, ple de vida social i un indret entranyable i rellevant en la història del municipi. 
 

Quan l'Eloi Masgoret es trobava fent el servei militar, va caure una biga de fusta del cinema. 

Afortunadament, l’incident es va produir de matinada i, lògicament, la sala estava buida de gent. L’endemà, 

el Fernando, va trucar al seu fill per saber si la seva intenció era la de seguir el negoci i si decidien o no 

reparar la destrossa produïda per la caiguda de la biga. Com que la resposta fou afirmativa, es va arreglar 

un altre cop el cinema. 

En l’entrevista realitzada a l’Eloi per complimentar aquest article, aquest ens explica que, finalment, es va 

decidir tancar el negoci perquè ja no hi anava gent. El seu pare i ell, van anar a l'Ajuntament a comunicar 

el tancament de la Sala i a oferir al Consistori si es volien fer càrrec del seu manteniment o donar-li alguna 

altra utilitat. La resposta va ser negativa i el cinema Virgínia va plegar el dia 30 de gener del 1994.  

En la darrera sessió cinematogràfica es va projectar: “El fugitivo” de l’actor Harrison Ford, una pel·lícula de 

Festa Major, de les que atreien molt públic. Aquell dia, només es van arribar a vendre 20 entrades a 400 

pessetes cada una. 

Josep Marsellés: “A principis del segle XX, quan hi havia la Cadanenca a Torres de Segre, el Cafè estava en 

plena ebullició i tenien molta feina, perquè hi havia moltes persones vivint al poble.  

La família Masgoret es va vendre el Cafè al Sindicat dels rics i va marxar a treballar a Barcelona en una 

empresa de ferros.  

En aquell temps, hi havia el Sindicat dels pobres i el dels rics. El meu padrí, Josep Marsellés Escuer, en 

aquell temps hi treballava de cambrer. Sortosament, els Masgorets van poder recuperar el negoci al cap 

de pocs anys”.  
*(L'Eloi ens comenta respecte a la venda del Cafè de la família Masgoret al Sindicat que ell té entès que va ser una cessió. Sigui, 

com sigui, va canviar de mans durant uns anys)”. 

 

Un concert de la Coral La Lira a la sala del Cinema del Cafè, dirigit pel Francesc 

Charles, on es pot veure part de la llotja que tenia el cinema.  

Cinema. 

 

Actuació de la Coral infantil a l’escenari de la sala del Cinema. Al 

darrere, s’observa la pantalla blanca on es projectaven les pel·lícules. 
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Josep Ruestes: “El meu pare, el Quimet Ruestes, de Casa Melons, feia d'acomodador al cine, mentre el Josep, 

el Bato, feia de porter. El meu pare hi va estar durant uns trenta anys aproximadament, des dels anys quaranta 

als setanta. Torres de Segre va esdevenir un poble de referència durant molts anys gràcies al cine i al Fernando 

Masgoret. Ell, era un apassionat del cinema i estava sempre alerta de totes les estrenes, fins al punt que, cada 

dos mesos, se n'anava a Barcelona a fer ell mateix el contracte de les pel·lícules. Nosaltres érem una colla d'uns 

quants noiets joves, que gràcies a ell, també ens hi vàrem aficionar. No ens movíem del Cafè, quan plegàvem 

de treballar ja hi anàvem, durant la dècada dels cinquanta, fou la nostra segona casa. També hi anàvem els 

diumenges a fer el vermut. Per cert, la Maria i la Dominica feien uns calamars a la romana fantàstics. Un 

vermut amb sifó i una tapa, que podia ser de calamars, olives farcides ‘Serpis’ o ‘la Española’, cloïsses o 

escopinyes, tot per un duro. 

De vegades, el Fernando ens deixava posar a uns quants en una saleta que donava a la pista i al cine, i ens 

deixava aguaitar en les pel·lícules que eren tolerades ‘para mayores’”. 

 

Rossendo Samarra: “Recordo que els meus pares estaven a l'entrada de la sala del cinema i del ball agafant 

les entrades, jo era jovenet, devia tenir entre set i onze anys i tenia el pas lliure. Les noies que tenien uns tres o 

quatre anys més que jo, m'agafaven i em treien a ballar. El meu padrí, el Josep Gort, era un molt bon client del 

Masgoret i d'aquesta relació, els meus pares van començar a treballar-hi”. 

 

Dolors Piñol Escolà: “Nosaltres, teníem a la família Masgoret de veïns i estàvem molt a gust amb ells. Recordo 

a la senyora Maria, la mare de la Dominica, que era la primera a escombrar i arruixar el carrer, i no netejava 

només la seva part, escombrava també la dels seus veïns de vorera. Jo també era molt matinera, però la Sra. 

Maria sempre m'avançava. La Dominica, m'explicava que com que a les nits el Cafè tancava tard, la Sra. Maria 

s'aixecava a primera hora per netejar-ho i que estigués a punt per obrir al matí”. 
 

eprenem la recerca dels establiments antics 

del nostre municipi, encarant de nou el 

Carrer Creu. Aquesta vegada, dedicant tot 

un ‘Sabies que..’ a un local polivalent, ric i de gran 

importància en la vida lúdic-social de Torres de 

Segre, durant un bon grapat d’anys.  

El Cafè Nuevo o Cafè i Cinema Virgínia ha estat, des 

de sempre, un punt d’unió i d’encontre de diferents 

generacions torressenques, un espai de gaudi i d’oci 

però també d’un gran repertori cultural.  

El volum i el valor de la informació recollida ha 

permès dedicar-li doncs la primera d’aquesta 

segona entrega del carrer Creu, que encara ens 

ofereix més locals antics que exposarem en la 

següent entrega. 

 

Informació i fotografies: Eloi Masgoret, Josep Ruestes, Josep Marsellés, Rossendo Samarra, Dolors Piñol Escolà, Santiago Charles, Jordi Cullerés 

 

 
 

La pròxima edició del ‘Sabies que...’ estarà dedicada a la resta de números parells del carrer Creu i el carrer 
Pau Casals. Demanem de nou la col·laboració del veïnat. Si algú té fotos o informació d’establiments i 
botigues antigues de Torres de Segre, adreceu-vos a la regidora de Cultura, al telèfon 623 048 073. 

 

Recuperem la història del nostre poble entre tots i totes! 

R 
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