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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 
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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 

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Ja hem superat el febrer, el segon mes de l'any 

del calendari gregorià. És un mes poca-solta perquè, en 

principi, arriba el carnaval, tot i que el d’enguany s’ha 

ajornat al 2 d’abril per qüestions sanitàries i també és 

un mes esbojarrat perquè sol fer tot tipus de temps, 

com així ha estat. Moltes són les dites que diuen que 

febrer té un temps canviant, que tant fa bo com no. Un 

clar exemple, han estat les temperatures primaverals 

que han compartit escenari amb la fresca de nits i 

matinada, el vent o els núvols i els minsos registres de 

precipitació acumulada. 

El curiós del cas és que en el seu origen, febrer, no era 

el segon més de l'any sinó l'últim, el dotzè. Cal 

remuntar-se al segle VII aC per trobar el 

primer calendari romà, en temps de Numa Pompili. 

Febrer prové de la paraula ‘febrarius’, un ritual 

purificador que s'anomenava ‘februalia’. Febrarius va 

passar del darrer mes de l'any al segon per una nova 

organització dels mesos feta l'any 153 aC per conquerir 

nous territoris celtíbers de la península Ibèrica. Un canvi 

que ha perdurat fins a l'actualitat. 

Tot i acabar-se amb vint-i-vuit dies, el febrer d’enguany 

no ha estat pas exempt d’activitats diverses al nostre 

poble. Entre totes, destacar una nova edició de la Volta 

al Pantà d’Utxesa que ha pogut recuperar el format 

presencial i l’essència del que havia estat anys enrere, 

abans de la pandèmia. 

També ha estat temps de reivindicacions d’allò que és 

nostre i cal defensar i cuidar perquè perduri en el 

temps. La defensa del català a les escoles o el clam en 

contra de les línies MAT que havien de passar pel 

nostre terme, han estat dues accions prou rellevants. 

Un cop més, es presenta un butlletí ple d’història local i 

d’opinió: l’incivisme vist pel nostre veïnat, l’experiència 

laboral i de vida d’en Joan Ramon Ruestes que es jubila 

de conserge de l’Escola i un nou ‘Sabies que...’ que 

dedica les seves pàgines als darrers negocis antics del 

carrer la Creu. 
 

 

 

 

 

Edita: Ajuntament de Torres de Segre 
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CULTURA 
Presència de Torres de Segre al programa ‘El llop’ de TV3;  

La Coral ‘La Lira’ continuarà formant part del cicle ‘Segrià Corals’;  
Torres present en la trobada interterritorial de comerciants; 

Continuen les visites dels premiats ‘Compra i descobreix Catalunya’; 
Convocatòria III Premi Literari; El Treball de l’Antoni Ribes a la Biblioteca; 

‘Alcarràs’, primera pel·lícula catalana que guanya l’Os d’Or de la Bernilane; 
En Josep Marsellés dedica unes paraules a la figura de la dona treballadora; 

Sortides de febrer del pubillatge torressenc; Floració a Carrassumada i 
neteja sotaboscos; Projecte ‘Aina’; La Solidaritat de Torres arriba a destí.  

 
 

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Més incivisme; L’animal del mes: la puput; No és un adeu sinó un ‘fins aviat’ 

 

ESPORTS 
Trofeu Generalitat F-Class de Tir a Torres; Batuda de caça conjunta; 

Presentació Volta al Pantà i reunió voluntariat; Torres Energia col·labora 
amb les curses infantils; Èxit absolut de la vuitena Volta la Pantà d’Utxesa. 

 
 

ACTUALITAT 
Evolució de la Covid-19 a Torres de Segre; Missa en honor a Santa Àgata; 

Campanya donació sang i teixits; Torres i Alcarràs en defensa del model 
d’escola catalana; Mobilització contra projecte de Forestalia de les MAT; 

Enllestida concentració parcel·lària; Activitat a la Residència Sant Guardià; 
L’Escola i la Llar d’Infants trobaran a faltar en Joan; Violència de gènere; 
Retirada cabina telefònica: Tasca del Grup de Rescat; Temps de febrer.  

 
 

LA FOTOGRAFIA DEL MES  (Josep Manel Prada)  
 

LA VEU DELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES  
 

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 
Tornen les rutes guiades a Torres de Segre per a descobrir la floració  

ACTUACIONS 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

L’ENTREVISTA 
Joan Ramon Ruestes Sanjuan – Conserge de l’Escola Carrassumada 

SABIES QUE 
Establiments antics -Carrer Creu, 3ª part 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella  

 

http://blogs.ccma.cat/quequicom.php?itemid=47836
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PRESÈNCIA DE TORRES DE SEGRE AL PROGRAMA ‘EL LLOP’ DE TV3 
 

L’actriu, regidora de Cultura i veïna de Torres de 

Segre, Pepita Ruestes, ha quedat entre els 22 

finalistes en el programa televisiu ‘El Llop’ de TV3, 

en el qual es buscaven 11 actors i actrius del teatre 

amateur d’arreu de Catalunya. Amb els escollits, 

es crearà una companyia professional i 

s’interpretarà el clàssic del teatre català ‘Terra 

Baixa’ d’Àngel Guimerà. Un cop la producció 

estigui finalitzada i s’hagi emès el programa, 

s’engegarà una gira per Catalunya per representar 

el muntatge als principals teatres del país. 

El procés de selecció va engegar-se durant la tardor 

del 2021, amb una crida als actors i les actrius 

amateurs de Catalunya a enregistrar un petit vídeo 

de, com a màxim, dos minuts de durada. D’un total 

de 1500 vídeos presentats, se’n van seleccionar 

aproximadament uns dos-cents. Les persones 

seleccionades van haver de passar per uns càstings 

que es van dur a terme a Cervera, Manresa, Valls i 

Olot. Els que van passar per les dues fases de 

selecció d’aquestes ciutats, un total de 33, entre 

els quals hi havia la Pepita Ruestes, van poder 

passar quatre dies en un laboratori interpretatiu i 

selectiu que va tenir lloc al meravellós paratge del 

Món Sant Benet, municipi de Sant Fruitós de 

Bages, comarca del Bages.  

Dels 33 actors i actrius, només 11 formaran part de 

la companyia professional, ja que és el nombre de 

personatges que componen l’obra ‘Terra Baixa’. 

Aquesta, ha estat una idea i una producció de l’actor i director teatral Àngel Llàcer i el seu equip, que ha creat 

un programa televisiu a cavall entre el concurs, el ‘reality’ i la divulgació cultural i, que ha posat en relleu, la 

importància de les companyies amateurs del nostre país, a la vegada que reivindica el paper d’Àngel Guimerà 

com el Shakespeare català. 

Ens consta que veïns i veïnes del poble han estat atents al desenvolupament del programa, en el qual la 

Pepita Ruestes finalment no ha estat escollida però ha demostrat el seu talent interpretatiu, tal com l’Àngel 

Llàcer li ha manifestat en el darrer programa en què l’actriu torressenca ha participat. Tot i això, hi ha hagut 

una bona participació de les terres lleidatanes a l’espectacle final. Destaquem que l’Alexandra Olmo, actriu 

de la companyia Josafat teatre, gestionada per la Pepita, farà el paper de la Marta, d’Àngel Guimerà.  

Aquest reportatge pretén ser un reconeixement i felicitació al paper de la Pepita en aquesta aventura que ha 

permès donar a conèixer la seva gran vocació artística. Des d’aquí, només queda felicitar-la per la seva 

interpretació i per poder viure l’experiència i encoratjar-la a seguir endavant en allò que l’apassiona, el teatre. 
 

 

CU
LT

U
R

A 

 

La Pepita Ruestes amb la resta d’actors i actrius i l’equip del Jurat de l’Àngel Llàcer 

La Pepita actuant durant el càsting al laboratori del Món Sant Benet 
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LA CORAL ‘LA LIRA’ CONTINUARÀ FORMANT PART DEL CICLE ‘SEGRIÀ CORALS’ 
 

Massalcoreig ha estat l’escenari el diumenge 20 de febrer, de la 

trobada anual de les entitats adherides al cicle Segrià Corals. La cita, 

ha tingut com a objectiu iniciar els preparatius per a la 16a edició d'un 

dels projectes amb més tradició i arrelament dins de l'àrea de Cultura 

del Consell Comarcal del Segrià. 

La trobada ha comptat amb la representació institucional tant del 

Consell Comarcal  del Segrià, com de l’Ajuntament de Masalcoreig, a 

més de representants de quinze entitats corals: Coral Alzina, 

d'Alcarràs; Coral Bell-camp i Ginestell, d'Alguaire; Coral Clavellina i Petit Cor, de Torrefarrera; Coral ‘El Roser’, 

de Massalcoreig; Coral Flor d'Espígol, de Rosselló; Coral ‘La Lira’, de Torres de Segre, Coral ‘La Palometa’, de 

Puigverd de Lleida; Coral la Primavera Artesenca, d'Artesa de Lleida; Coral Montserratina, de Raimat; Coral 

Sant Bartomeu, d'Alpicat; Coral Veus del Roser, d'Almacelles; Conjunt de Veus Cordeveus, de Corbins; i Coral 

Clamor, de Soses. 
 

A més a més, i a proposta de l'Associació Cultural Àgora, d'Albatàrrec, administracions i col·lectius diversos, 

el cicle Segrià Corals es sumarà a la commemoració del Centenari de la creació de l'Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya, introduint com a cant comú en tots els concerts peces musicals originàries del 

cançoner i donant a conèixer la cançó popular com a element del patrimonial cultural immaterial, com a eina 

de participació i cohesió social. 

El cicle de cant Segrià Corals té com a objectiu donar suport a les entitats de cantaires del Segrià i fomentar 

el cant coral als municipis del territori a través d'una programació de concerts de periodicitat anual als 

municipis adherits. Les actuacions es duran a terme al llarg dels diumenges de primavera i tardor en deu 

pobles del Segrià. 
 

Tant des de l’Ajuntament de Torres de Segre, concretament des de la Regidoria de Cultura, com des de 

la  Coral ‘La Lira’, es treballa perquè el concert que tindrà lloc a la tardor al nostre municipi, esdevingui tot 

un èxit de participació.  
 

Trobada anual de les entitats adherides al cicle Segrià Corals amb una representació de la nostra Coral ‘La Lira’ 
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TORRES ÉS PRESENT EN LA TROBADA INTERTERRITORIAL DE COMERCIANTS 
 

El 21 de febrer, s’ha fet a Balaguer la primera 

trobada interterritorial de les diferents 

associacions que PimecComerç impulsa pel 

territori lleidatà. La sessió ha comptat amb les 

associacions de Foment de Tàrrega, Mollerussa 

Comercial, l’Associació de Comerciants i Empresaris 

d’Alfarràs, la Unió de botiguers d’Almacelles i, com 

que a Torres de Segre, l’associació de comerciants i 

serveis encara no està activa, ha estat representada 

per la regidora de l’Ajuntament, Pepita Ruestes. 
 

En aquest primer consell de comerç del territori, PimecComerç ha volgut descentralitzar la seva tasca, 

promoure un espai comú on les associacions poguessin compartir les seves experiències i particularitats i 

donar-les-hi el suport necessari per buscar sinergies entre elles i construir un eix comú per treballar i també 

impulsar una promoció conjunta que pugui beneficiar a tots els territoris. A tot això, s’ha plantejat també 

buscar noves aliances amb les associacions de Girona i la Catalunya Central per tal de cercar un punt de 

trobada i de debat que, a la llarga, pugui beneficiar al teixit comercial català davant la constant amenaça de 

les grans marques que venen exclusivament els seus productes ‘online’. 
 

A l’espera que tot plegat pugui beneficar als comerços, empresaris i Pimecs de Torres de Segre, 

l’Ajuntament continuarà treballant  en la promoció del comerç i consum de proximitat, tot desitjant que 

els negocis del poble s’animin a reactivar una associació comercial que treballi conjuntament amb el 

consistori, en bé d’un comerç cohesionat, professional i modern.  

 

CONTINUEN LES VISITES DELS PREMIATS DEL CONCURS ‘COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA’  
 

Hi ha persones de Torres de Segre que, darrerament, han pogut fer efectiu el premi de 

la Campanya ‘Compra a Torres i Descobreix Catalunya’, que es va dur a terme durant 

el mes de juny al nostre municipi, gràcies al patrocini de l’Ajuntament i la col·laboració 

de les botigues i serveis del poble que van voler adherir-s’hi. 
 

Aquest, ha estat el cas de la Rocío Melo, que ha estat agraciada 

amb el sorteig general i li va tocar una visita a la localitat de 

Falset, comarca del Priorat. Aquest municipi de Tarragona, es 

caracteritza per ser una zona de vins per excel·lència, disposa 

d’unes de les bodegues més conegudes de Catalunya, 

fundades l’any 1919 i on, ara per ara, hi té la seu la seva 

Cooperativa vinícola. 

D’aquesta manera, la Rocío, junt amb el seu marit, en Roger 

Escudé i la seva filla Arya, han visitat Falset el dia 12 de febrer. 
 

 

Rocío Melo: “Les visites al Castell, al Celler i el dinar al 

restaurant, han estat molt interessants i hem tingut una bona 

acollida, ja que hem trobat molt amables a la gent de Falset”. 
 

 

 

Sembla que encara resten persones per fer efectius els seus 

premis. Esperem que puguin fer-ho en breu. Per qualsevol 

incident cal contactar amb l’Ajuntament. 

La Pepita Ruestes en representació del comerç i serveis de Torres de Segre  

Imatges de la visita de la família a Falset  
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CONVOCATÒRIA DEL III PREMI LITERARI DE TORRES DE SEGRE 
 

Esperem que el veïnat de Torres de Segre, ja siguin adult o 

infant, tinguin ben activa la seva imaginació i el teclat de 

l’ordinador o la tauleta apunt, per tal d’escriure els seus 

relats o contes i poder-los presentar a la 3ª edició  del Premi 

Literari que convoca l’Ajuntament de Torres, des de la seva 

Regidoria de Cultura i que ja comença a prendre forma. 
 

En el Premi d’enguany es presenten un parell de novetats a 

destacar que us exposem a continuació: 
 

1. Tots els escrits hauran de presentar-se de manera 

telemàtica, enviant-los al correu electrònic que hi 

consta a les bases. 

✓ Els infants que no disposin dels mitjans per a fer-ho 

d’aquesta forma, podran demanar ajuda tècnica a la 

seva professora.  

✓ Els adults que no tinguin dispositiu a casa o no dominin 

l’enviament d’un correu electrònic, podran disposar 

d’un ordinador i de l’ajuda tècnica d’algun o d’alguna 

membre de la Junta de la Llar de jubilats. Sempre en 

horari d’obertura del centre i amb cita prèvia. 
 

 

2. Aquesta edició, a més a més del Quim Estadella, s’obre 

la participació a la il·lustració fotogràfica dels relats i 

contes a un jove del poble aficionat a la fotografia, el Pau 

Florensa. D’aquesta manera, s’aposta també per nous i 

diversos valors.   
 

 

Tota la informació necessària per a poder participar es troba 

recollida a les bases del concurs que adjuntem en aquesta 

publicació i que també s’han repartit per les cases de la vila 

i farem extensives mitjançant altres canals informatius. 
 

 

El resultat del Premi es farà públic el dia 23 d’abril, diada de 

Sant Jordi, dins de les Jornades Culturals que s’organitzen 

des de l’esmentada Regidoria.  

El mateix dia, es llegiran petits fragments dels escrits 

guanyadors i tots/es els i les participants rebran com a 

obsequi un llibre recopilatori de tots els treballs presentats 

i una rosa. Els guanyadors i les guanyadores, a més a més, 

rebran unes entrades a un espectacle Cultural a escollir. 
 

 

 

 

Animeu-vos a escriure, 
animeu-vos a fer cultura i a fer poble! 
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EL TREBALL DE L’ANTONI RIBES ESCOLÀ A LA BIBLIOTECA, EN FORMAT LLIBRE ENQUADERNAT 
 

Ja fa uns mesos que la família de l’Antoni Ribes Escolà, 

va cedir a la Biblioteca de Torres de Segre ‘Guillem de 

Cervera’, un recopilatori de diferents treballs i 

publicacions d’aquest torressenc , que es va destacar per 

ser una de les promeses més importants del nostre país 

en el camp entomològic -estudi científic dels insectes-. 

Remetem als nostres lectors i lectores a rellegir l’article 

que a tal efecte vàrem publicar en l’edició 70 del 

Pregoner del mes d’agost del 2021, per tenir més 

informació d’aquesta publicació. 

Durant aquest mes de febrer, la Maite Ribes -germana de 

l’Antoni-, ha fet la donació d’un exemplar enquadernat 

del recopilatori del seu germà a la Biblioteca de Torres, 

i un altre a l’Ajuntament. El llibre, enquadernat amb tapa 

dura, donarà més prestigi al treball i serà alhora més 

pràctic per a les persones interessades a consultar els 

treballs i coneixements de l’Antoni Escolà. 

La Maite Ribes ens explica que ha estat un encert 

enquadernar-lo ara, perquè a la cessió anterior s’hi ha 

pogut incorporar un estudi que s’ha fet recentment  des 

del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona. Aquest estudi, s’ha fet de les “Gales i organismes cecidògens de Ponent de la 

Col·lecció d’Antoni Ribes”. Uns insectes que han estat trobats i estudiats arran d’unes caixes amb plantes 

que l’Antoni guardava i que van ser lliurades per la família a la Universitat de Barcelona. 

Signen la publicació, el seu autor, l’Aitor Martínez Romero, la col·laboradora Universitària Berta Caballero 

López i el professor Juli Pujade Villar, a títol pòstum també l’Antoni Ribes. 

Un treball del tot interessant pels amants dels insectes i que ajudarà a descobrir la intensa passió que tenia 

el nostre naturalista autodidactd torressenc per aquesta part de la Biologia. 

 

‘ALCARRÀS', PRIMERA PEL·LÍCULA CATALANA QUE GUANYA L'OS D'OR DE LA BERLINALE  
 

Aquest febrer, la directora i guionista catalana Carla Simón ha guanyat l'Ós d'Or de 

la Berlinale amb la pel·lícula 'Alcarràs'. Aquest, és el seu segon llargmetratge i la 

primera pel·lícula catalana que guanya el màxim guardó del Festival de cinema de 

Berlín. L'obra, retrata la pagesia lleidatana amb actors no professionals, els quals 

«han donat i han posat l'ànima». En aquest sentit, Simón, ha volgut dedicar el premi 

a «les petites famílies d'agricultors que cultiven la terra cada dia perquè la fruita 

arribi als nostres plats». La cineasta també ha tingut un record per a la seva família, 

una part de la qual cultiva préssecs a Alcarràs i li ha servit d'inspiració per al film. 

Des d’aquestes pàgines volem donar l’enhorabona a la Carla Simón i al poble veí 

d’Alcarràs. Amb aquest important guardó, han fet visible arreu, la vida de la pagesia de Ponent i les seves 

dificultats per tirar endavant. Han retratat la nostra manera de viure, la nostra cultura i la nostra llengua. 

Això ho ha fet en català, renunciant a una més gran projecció internacional, en bé de mantenir l’essència de 

la història que s’explica i les veus dels protagonistes. Guanyant ‘Alcarràs’, guanyem també nosaltres. 

Exemplar disponible a les dependències de la Biblioteca 
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JOSEP MARSELLÉS DEDICA UNES PARAULES A LA FIGURA DE LA DONA TREBALLADORA 
 

Aprofitant que el 8 de març, se celebra el Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora, el 

nostre veí en Josep Marsellés, ens ha fet arribar una bona reflexió sobre el paper de la dona tant a la societat 

com en la vida família. Un escrit que torna a fer gala de les bones paraules i la qualitat de relat que ens ofereix 

aquest incansable jubilat torressenc.  
 

 

A  LA RECERCA DE LA IGUALTAT 
 

ai com ara la dona havia tingut l’oportunitat 

d’igualar-se amb els homes, fins i tot de 

superar-los...  fruit de l’eliminació de barreres 

físiques -superades per les tècniques modernes que eviten 

l’esforç- i, obeint als automatismes -que fan simple la 

maniobra-, a l’abast de qualsevol persona sense distinció 

de sexe. 

Parlar  de la dona treballadora, és parlar del seixanta per 

cent de la societat. Si pensem que la dona viu de mitjana 

uns vuit anys més que l’home veurem que, al llarg de la 

vida, dona un rendiment continuat de diferents valors. 

L’aplicació dels electrodomèstics ha facilitat molt el treball de casa, al mateix temps que l’home també 

s’implica en moltes d’aquestes activitats, igualant així l’ocupació compartida. 

Si la creació va fer diferents l’home i la dona, és per alguna cosa. Fins fa poc, l’home era la força de xoc, el 

de l’esforç físic, el qui es pensava que manava la família, aparentment, però la realitat... era una altra.  

Perquè es diu que allà on hi ha un home que puja hi ha una dona que val? En una parella sempre sumen 

deu, no vol dir res que un aporti sis i l’altra quatre, l’important és l’ordre establert. S’ha de fer, deixar fer i 

fer que facin. Un ha de dedicar-se al que sap fer, coneix i domina, i aprendre el que no sap fer, si s’escau. 
 

Tenim un exemple històric molt rellevant, la infermera anglesa Florencia Nightingale es va distingir a la 

Guerra de Crimea (26 d’octubre de 1854) cuidant i guarint els ferits. Al presenciar tal horror, tants laments 

demanant auxili i tanta sang vessada, va fer sentir la seva veu a les autoritats internacionals. Aquestes, van 

posar les basses d’un servei de socors, que més tard, a la Convenció de Ginebra de 1864 van donar lloc a la 

Creu Roja, posada en servei pel suís Henry Dunant, premi Nobel de la Pau de 1901. 
 

La dona, al llarg de la història, en el que més igualtat ha demostrat, ha estat en la intel·ligència, no cal 

nomenar les més destacades que han ocupat càrrecs als diferents governs, que han estat moltes. Tan sols 

donar un cop d’ull al nostre entorn. El cas que més crida l’atenció, és el de l’única persona al món que ha 

obtingut dos premis Nobel: ha estat una dona, Marie Curie. El primer compartit amb el seu espòs Pierre 

Curie i el professor Henry Becquerel, i el segon, per a ella sola pel descobriment de l’apol·loni, anomenat 

així en honor a la seva nacionalitat. 
 

La igualtat més honrosa comença per l’educació, aquesta sí que és per a tots igual, qui l’aprofita té una 

oportunitat que suma, qui la deixa passar i no s’esforça, és una pèrdua de temps, i el temps és el tresor més 

preuat que existeix. Són molts els factors que conformen una bona educació: 

✓ En primer lloc, l’educació familiar. Tan important com el que ensenyem als fills, és el que veuen perquè 

una imatge val més que mil paraules.  

✓ En segon terme, tenim l’educació escolar, aquesta ja és col·lectiva, aquí el que més atenció posa, més 

fruit en treu. Hi ha dos tipus d’estudiants, “l’empollon” i el constant. Aquest últim conscient de la seva 

capacitat s’esforça més per tal d’aconseguir el seu propòsit, aquesta educació suada a base d’esforç és 

més duradora i eficient, mentre que el primer de confiat algun se’n perd. 

M “ 
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Ja tenim dos punts bàsics de l’educació. Si anem així per la vida, pensant que ja n’hi ha prou i ens oblidem 

dels complements, tard o d’hora, es manifestarà en nosaltres la necessitat d’un tercer punt: una cosa són 

els estudis i una altra és la pràctica. La vàlua d’una persona es manifesta segons la seva educació, rebuda 

o adquirida. Rebuda és qui es limita a posar en pràctica el que li han ensenyat, i adquirida és el que s’ha 

anat aprenent amb l’experiència pròpia i voluntat d’ampliar coneixements. 

Aquest tercer punt és el més extens i el més viable, perquè l’ha desenvolupat el mateix interessat. 

Són tants els punts que el conformen... tan sols per citar-ne uns quants: comprendre als altres, ser 

respectuós, valorar l’esforç del pròxim, adoptar bones maneres, aprendre a demanar perdó i perdonar, 

aprovar la feina ben feta, ser curós amb l’aprovació i abundant amb els elogis, demanar opinió als altres 

enalteix. 

Pregunto, no és més sòlida una base sostinguda amb tres punts? No n’hi ha cap dubte. 

Quan es construeix un edifici, el primer càlcul són els fonaments, igual és la persona humana, sobre una 

base sòlida es pot edificar qualsevol personalitat, capaç d’escalar a nivells socials. 
 

En el cas de la dona, és més calculadora, més ordenada (allò d’un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu 

lloc), més constant, no es cansa, més responsable en la conducció (segons les estadístiques, un 38% contra 

un 72%), capaç de dominar els seus impulsos naturals fent prevaldre el seny. Tot el que exposo són fets 

reals, que crec que són dignes de la general admiració. 
 

En un programa de televisió del Jesús Calleja, Anna Botín, va dir que en una cimera mundial de les finances 

eren vint-i-un membres, tres d’ells eren dones, una era ella. 

Recentment, un altre exemple que apodera a la dona, el trobem en la pel·lícula premiada a Berlín, Alcarràs, 

que mostra una activitat agrícola silenciada durant molt de temps i que l’evolució del cinema català ha fet 

saltar a la palestra. 

Voldria tancar aquesta valoració amb una frase de Benjamin Franklin: “Buida la teva butxaca en omplir la 

teva ment i la teva ment t’omplirà la butxaca”. 

Josep Marsellés i Gort 
 Torres de Segre, 22 de febrer de 2022 
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SORTIDES DE FEBRER DEL PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE 
 

 

 

COMIAT I PROCLAMACIÓ A LES BORGES BLANQUES   -12 de febrer 2022- 
 

Després de suspendre una vegada l’Acte de Proclamació i Comiat de les Borges Blanques a causa de la Covid-

19, finalment s’ha pogut dur a terme aquesta gran Festa, el passat dia 12 de febrer. 

El pubillatge sortint havia estat proclamat a finals del 2018, tal 

com diuen “envoltats/des de boira” i, més de tres anys 

després, amb un dia assolellat, deixaven el seu testimoni 

l’Ariadna Chiquillo, com a Pubilla; el Felipe Martínez, com a 

Hereu; l’Ona Deu i l’Anna Farré com a Pubilletes, i la Shakira 

Pereira i la Griselda Ceballos, com a Dametes. La renovació 

d’aquest any, no ha estat tan nombrosa com l’anterior ja que 

només dues pubilletes i un Hereuet han agafat el relleu, 

l’Ariadna Montalà, l’Aina Bellmunt i el Ricard Torradeflot. 

Després de l’acte de proclamació, celebrat al Pavelló de l’oli, 

on també la Nova Junta de Foment de les Tradicions Catalanes 

ha aprofitat per presentar-se, alguns membres del pubillatge 

torressenc han aprofitat per quedar-se al dinar organitzat. La 

jornada ha acabat a la tarda amb una visita a l'Espai Macià, a 

l'antic molí d'oli Cal Gineret i al campanar. 
 

 

Pepita Ruestes (regidora de Cultura): “Ha estat un honor per 

mi acompanyar al pubillatge de Torres a les Borges Blanques. 

Érem el grup més nombrós i, per mi, el que feia més goig de 

tots. La majoria anaven sense acompanyament municipal”.     

 
LA FESTA DELS TRAGINERS A BALSARENY   -20 de febrer 2022- 

 

 

El pubillatge de Torres de Segre també ha estat present a la 

coneguda Festa dels Traginers que ha fet popular a la població de 

Balsareny arreu de Catalunya. Declarada Festa d'Interès 

Turístic l’any 1970 i Festa Tradicional d'Interès Nacional a 

Catalunya el 1999, cada any ha seguit una trajectòria constant de 

millora. Es celebra sempre el diumenge de sexagèsima, la setmana 

abans de carnaval. El traginer, que transportava les mercaderies 

d'un lloc a un altre, tingué un paper molt important com a element 

de relació de poblacions sovint aïllades. 

Els representants del pubillatge català, vinguts de diferents 

contrades, han pogut gaudir d’un bon esmorzar, una visita al rebost, taverna i mercat traginer i participar de 

la desfilada amb la cavalcada dels Traginers. 
 

 

Tània Santacatalina i Júlia Prunera: “Només arribar, 

ens han donat la benvinguda amb un gran esmorzar 

típic d'allí. Hem gaudit molt veient els animals i les 

diferents metodologies de com transportaven 

mercaderies antigament i les seves vestimentes”. 
 

 

La representació torressenca a les Borges Blanques 

Irene Ruestes i Aina Serra: “Hem recorregut el poble 

acompanyades dels animals i dels carros que 

representaven la seva forma de vida i treball.  

Petits i grans, hem conegut altres representants del 

pubillatge, continuant la col·lecció de pins per lluir-los 

a les nostres bandes. Ens ho hem passar molt bé!” 
 

https://www.femturisme.cat/ca/pobles/balsareny
https://www.femturisme.cat/ca/pobles/balsareny
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MATARÓ: BALL DE GITANES   -26 de febrer 2022- 
 

 

Una representació del pubillatge torressenc no s’ha volgut perdre la cita que, des de la capital del Maresme, 

s’oferia a tot el pubillatge de Catalunya, el passat dissabte 26 de febrer, dia de Carnestoltes. 

Després de les confirmacions al Casal de l’Aliança, el pubillatge català ha fet l’entrada a la plaça on ha tingut 

lloc el ‘Ball de Gitanes’, amb música en directe a càrrec de La Principal de la Bisbal. 

L’entitat ‘Mestres del Gai Saber’, ha celebrat el seu desè aniversari amb colles i esbarts dansaires d’arreu del 

territori. Ostenten el mèrit d’haver reincorporat el ‘Ball de Gitanes’ al Carnestoltes mataroní, amb músiques 

i danses genuïnes, després de dècades d’oblit. L’acte, és un dels més concorreguts i participats de la festa, i 

rep cada any la benedicció d’en ‘Pellofa’. 

  

 
 

 

     LA FESTA DE L’ARRÒS, DE SANT FRUITÓS DE BAGES  -27 de febrer 2022- 
 

La segona damisel·la de Torres, la Cèlia Florensa Alentà, ha representat al nostre municipi en la sortida a la 

Festa de l’arròs, de la població catalana de Sant Fruitós de Bages.  

Aquesta festivitat que està declarada d’Interès Turístic, es mou al voltant d’un concurs de cuina d’arrossos i 

durant el dia és tot un aparador de tradicions catalanes. Des d’una botifarrada popular al matí, una plantada 

i cercavila de Gegants al migdia, passant per una audició de sardanes o una exposició fotogràfica, fa que 

aquest municipi del Bages s’ompli de gom a gom també, amb la presència del pubillatge vingut de diferents 

indrets de Catalunya. 

Els cuiners i les cuineres arrossaires, fan gaudir d’allò més a la gran quantitat de comensals que degusten un 

arròs que, prèviament, s’ha beneit, i que s’apleguen al voltant d’aquesta bonica tradició. 
 

Cèlia Florensa Alentà: “M'ha agradat molt fer el recorregut per Sant Fruitós de Bages amb gegants i 

cercavila, tot admirant la pintura ràpida, puntaires i les cassoles d'arròs. He conegut més pubillatge i, en 

especial, l'Enia”. 

Situada dins la Província de Barcelona, Mataró ha estat una bonica sortida i experiència pel nostre pubillatge local 

La Cèlia Florensa ha estat la representant de Torres de Segre en aquesta bonica festa on els Gegants i l’arròs són els autèntics protagonistes 
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FLORACIÓ A CARRASSUMADA I NETEJA DE SOTABOSCOS 
 

La Junta dels ‘Amics de 

Carrassumada’ s’uneix també als 

preparatius i accions que 

s’impulsen des de l’Ajuntament 

de Torres de Segre, per tal que tots els visitants que pugin 

a l’ermita amb motiu de la Floració, puguin gaudir de la 

visita a la Capella i de les activitats que allí s’hi 

organitzen. 

Aquest és l’horari en que la Capella estarà oberta i la Junta 

de l’Ermita, vendrà records de la Mare de Déu. També 

s’oferirà un servei de begudes a tothom que ho necessiti.  
 

 

HORARI D’OBERTURA 
 
 

Dissabtes 5 i 12 de març 
 

Matí: 10:00 - 12:00 hores  

• De les 10:30 a les 11:30 hores, aproximadament: 

explicació del Monument ‘Mai Més’, de l’Ermita i la Verge 

de Carrassumada, acció teatralitzada i visita a la capella. 
 

Tarda: 15:00 - 17:00 hores  
 

Diumenges 6 i 13 de març 
 

Matí: 10:00 - 13:00 hores  

• De les 11:30 a les 12:30 hores, aproximadament: 

Explicació del Monument ‘Mai Més’, de l’Ermita i la Verge 

de Carrassumada, acció teatralitzada i visita a la capella. 
 

Dissabte 19/3/2022 
 

Matí: 11:00 - 14:00 hores 

• De les 12:00 a les 14:00 hores: Emissió del programa 

radiofònic ‘El Vermut de Llucià Ferrer’, en directe des de 

l’esplanada de davant de l’Ermita. 
 

ACCIONS DE MILLORA DE L’ESPAI NATURAL I EL TURÓ DE CARRASSUMADA 
 

Una de les accions de millora que ‘Els amics de la Mare de Déu de Carrassumada’ han emprès durant l’any 

2021 per tal de condicionar l’espai verd del turó de l’Ermita, ha estat la neteja del sotabosc per tal d’evitar 

possibles incendis, oxigenar i sanejar la zona de 

pins que envolta el turó. Després d’iniciar l’any 

passat la neteja del sotabosc de la banda 

esquerra, aquest mes de febrer s’ha acabat de 

fer la banda dreta, completant l’actuació. Així 

doncs, davant la visita de molta gent amb motiu 

de la floració, aquesta zona ja està neta i 

s’evitaran possibles incendis que puguin derivar 

de possibles accions incíviques. 

El turó i l’Ermita de Carrassumada, un dels millors indrets de Ponent  

El sotabosc i l’accés a Carrassumada net i condicionat per rebre els visitants 
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FEM ESCOLTAR LA VEU DE TORRES DE SEGRE EN EL PROJECTE AINA, DEFENSEM EL CATALÀ 
 

Volem difondre des d’aquestes pàgines, una nova iniciativa que des del 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la 

Generalitat de Catalunya, conjuntament amb Barcelona Supercomputing 

Center, s’ha donat a conèixer a la ciutadania catalana. Es tracta del ‘Projecte 

Aina’. Una proposta que pretén que la tecnologia entengui i parli el català. 
 

Si volem que les màquines ens entenguin quan els parlem en català i ens 

responguin amb la nostra llengua, cal que primer l’aprenguin. Per això, s’ha 

d’aconseguir milions i milions d’hores de veu en català de persones de tots els 

gèneres, edats, varietats i registres. 

Les veus que participin del projecte ajudaran a construir el diccionari oral de català que tota màquina 

necessita per aprendre la nostra llengua. A més, aquesta base de dades podrà ser utilitzada per totes les 

companyies tecnològiques ja siguin grans o petites. Serà un diccionari obert i accessible a tothom. 
 

Ensenyem les màquines a parlar en català i ajuda a salvar la nostra llengua en l’àmbit digital. 
 

           www.projecteaina.cat               www.projecteaina.cat 

                              Us animem a entrar, clicar i donar la vostra veu, la veu de Torres. 
 

 

 

 

 

 

 

LA SOLIDARITAT DE TORRES DE SEGRE ARRIBA AL SEU DESTÍ 
 

Tal com la majoria dels veïns i veïnes de Torres sabeu, durant el mes de desembre, va tenir lloc la segona 

edició del ‘desembre solidari’. Gràcies a la paradeta dels llibres desqualificats de la biblioteca Guillem de 

Cervera, amb l’ajut de l’Ajuntament i altres entitats del poble, es van poder recaptar fons i aliments per a 

diferents ONG que treballen per a ajudar a gent desafavorida o amb risc d’exclusió. 

Aquest és el resum de les quantitats recaptades, a les que hem de sumar-hi els 839 euros que es van 

aconseguir amb la venda de butlletes per part dels comerciants i de la rifa de tires pel sorteig de dos quadres 

del Concurs de pintura ràpida cedits per l’Ajuntament, el dia 6 de desembre, en benefici dels damnificats 

del volcà de La Palma. 

Volem doncs, confirmar mitjançant les 

fotografies que ens han fet arribar els i les 

representants dels destinataris, que tots els 

diners han arribat de forma íntegra al seu destí. 

  

 

Al tancament d’aquest article, l’Ajuntament està treballant per tal d’endegar accions que puguin ajudar 

als ucraïnesos i ucraïneses, ja sigui els que encara resten al seu país, com els que s’han hagut de desplaçar 

a altres països a conseqüència de la invasió de l’exercit Rus, que ha tingut lloc durant el mes de desembre. 

Oriol Berenguer 
Director de la Fundació Banc Aliments  

comarques de Lleida 

Clàudia Marchal 
Treballadora social 

AFANOC Lleida 

Mª José Rosell Farré 
Secretària General  

Càritas Diocesana de Lleida 

 

Transferència de 839 euros 

Al Cabildo Insular de La Palma 

http://www.projecteaina.cat/
http://www.projecteaina.cat/
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MÉS INCIVISME AL NOSTRE PATRIMONI NATURAL 
 

Talment com en els anteriors, no hi ha un mes que no s'hagin de denunciar actes incívics pels volts de 

l’embassament d’Utxesa. 

Diàriament, l’Adrià, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament, recull gran quantitat de brossa i deixalles que 

es troba pels voltants de l’edifici del Punt d’Informació, conegut com ‘La Fusteria’. A més d’això, també es 

detecten sovint ‘barbacoes il·legals’, una irresponsabilitat d’algú que potser no sap que està prohibit o que 

no és conscient que es troba en un espai protegit d’alt interès natural. 
 

 

 

“Al pas que anem... l’apartat d’aquesta revista de la ‘foto del mes’, l’haurem 

de substituir per la ‘foto de brossa del mes’. 

Com a tècnic de Medi Ambient i per l’estima que tinc pel nostre entorn 

natural, trobo vergonyós com, en ple segle XXI, la gent no sigui conscient de 

l'espai que ens toca a viure a la Terra. És lamentable i repugnant que hi hagi 

persones que els dona igual tots aquests actes que malmeten la natura. 

Evidentment que s'ha de recollir brossa ja que amb el vent molts objectes, 

siguin plàstics, papers o mascaretes, poden sortir volant d'una paperera i 

s'escampi tot una mica, però el que no és normal és veure cada mes actes i 

escenaris com aquests. La brossa s'escampa per tot arreu, els animals es 

pensen moltes vegades que és menjar i pateixen les conseqüències i, al final, 

tot acaba fent cap a les aigües de  l'embassament. 

Hem d'estar ben orgullosos dels dos espais naturals que tenim dins el nostre 

terme, i hem de ser capaços de conscienciar a tota la gent a què senti el 

mateix i l’arribi a cuidar i respectar com pertoca”. 
 

La crema il·legal en el medi natural, és de les coses més greus que es 

poden veure en l’actualitat i més si tenim en compte el preocupant 

episodi de sequera que estem sofrint des de fa uns mesos arreu del 

territori. Una condició que ens ha de posar en alerta ambiental i que 

suposa un alt risc d’incendi.  

Els nostres espais natural propers a la vila o l’embassament d’Utxesa no 

se’n deslliuren pas i esdevenen  clars exemples dels efectes d’aquesta 

sequera. Amb algunes de les accions incíviques que estem observant 

darrerament, produïdes per la irresponsabilitat de gent poc civilitzada, 

es poden ocasionar incendis de magnituds ambientals molt grans.  

En aquesta ocasió, les restes de crema il·legal s’han produït de nou al 

Tossal de Carrassumada, un magnífic espai que disposa d’un petit bosc 

de pins que proporciona una important zona d’ombreig i refugi per 

diferents espècies d’animals. 

No obstant, un dels problemes cabdals que es detecta cada dia, és la 

brossa i les deixalles que es tiren, sobretot, a la natura i que fàcilment 

es poden veure si hom passeja per qualsevol lloc del nostre entorn.  
 

 

 

M
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L’Adrià Pujol, tècnic de Medi Ambient 
de l’Ajuntament Torres de Segre 

 

Restes de foc a Carrassumada 

Tot tipus de deixalles a les comportes del pantà 

Una vegada més, demanem que si algú veu alguna d'aquestes activitats il·legals, 

ho posi en coneixement de les autoritats pertinents. 
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EL NOSTRE ANIMAL DEL MES: LA PUPUT 
 

Aquest mes, ens agradaria parlar sobre la Puput comuna (upupa epops), 

un ocell d’aspecte inconfusible que podem trobar a les nostres 

contrades. És una au d'uns 28 centímetres de llarg, distingit d’un color 

marró rosat en la major part del cos. Presenta les ales i la cua ratllada en 

blanc i negre, el seu bec és prim, corbat i llarg i destaca, sobretot, per la 

peculiar cresta d’uns 5 o 6 centímetres, que pot obrir i tancar amb les 

puntes negres. A més d’aquesta última característica física, aquest 

animal també destaca pel seu cant que és molt fàcil d'identificar, el so 

del qual fa un símil de "pu-pu-put", d'aquí el seu nom. 

És un ocell estival i nidifica arreu del territori, això vol dir que a la tardor, 

sol emigrar cap al nord i centre d'Àfrica, i retorna al febrer següent, tot i 

que als Països Catalans se'n troba un contingent hivernant que està creixent.  

Tot i que la seva població és elevada, s'ha observat en els 

darrers anys una certa disminució deguda, probablement, a la 

reducció de zones agrícoles de secà, i també per l'ús 

generalitzat d'insecticides i pesticides. 

Viu en zones obertes, horts i boscos. En aquest sentit, Utxesa 

resulta un lloc ideal per veure'l. La seva alimentació es basa en 

petits insectes com formigues, erugues, grills, aranyes o cucs 

de terra. Fa el niu en forats d'arbrers vells o de murs de cases 

enrunades, un niu molt senzill amb branques i algunes herbes. 

Així doncs, sembla que aquest mes, les ‘puput’ ja han tornat 

cap a l'embassament d'Utxesa, si teniu l'oportunitat de poder 

venir, amb una mica de calma i bona observació, és fàcil que en veieu alguna. 

 

NO ÉS UN ADÉU SINÓ UN ‘FINS AVIAT’ 
 

A primers d’aquest mes de febrer, la Daniela Sánchez, tècnica de Medi 

Ambient que portava uns anys treballant per l’Ajuntament de Torres de 

Segre, ha deixat la feina per emprendre una nova aventura professional. 

Durant els seus tres anys amb nosaltres ha col·laborat en tot i ha fet que, 

gràcies als seus treballs i investigacions, s'hagi pogut millorar tant l'entorn 

de l'Aiguabarreig del Segre-Cinca, com de tota la Reserva Natural d'Utxesa. 

Els alumnes de la nostra escola la coneixien prou bé i, cada vegada que ella 

entrava per la porta, sabien que aquell dia seria especial, ja que arribaven 

‘els d'Utxesa’ per dinamitzar d'una manera diferent aquella jornada. 
 

 

Adrià Pujol: “La Daniela és una persona molt treballadora, educada i 

eficient. Com a company d’ella aquest temps, he après molt sobre tot el 

municipi i, mediambientalment parlant, he guanyat uns valors increïbles, 

li estic molt agraït”. 
 

Colombiana de naixement i malgrat fer relativament pocs anys que ha aterrat a ‘casa nostra’, la Daniela parla 

un català excepcional, cosa d'agrair i sinònim d’integració absoluta i respecte a la nostra cultura.  

D’ara endavant, només queda desitjar-li molta sort en els seus projectes futurs, i recordar-li que Torres de 

Segre i Utxesa ha estat, és i serà la seva casa. 

Un exemplar de Puput comuna sobre una tanca de fusta 
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TROFEU GENERALITAT F-CLASS DE TIR A TORRES DE SEGRE 
 

El passat diumenge dia 13 de febrer, ha tingut lloc el 

Trofeu de la Generalitat F-Class 200 metres, a les 

instal·lacions del camp de Tir de Torres de Segre. La 

prova, que s’ha desenvolupat amb una participació de 32 

esportistes vinguts d’arreu de Catalunya, ha esdevingut 

una vegada més l’escenari d’èxit dels tiradors membres 

del Club local que han obtingut molt bons resultats, 

efectuant tirades a un blanc situat a 200 metres. 

En aquest sentit, dins l’especialitat d’Open, el primer 

classificat ha estat en Francisco Díaz del Club J.Tarrago 

amb 300,54 punts, seguit d’en Jordi Ribes -President i 

tirador del Club Tir Torres de Segre-, en segon lloc i el mateix registre. 

Pel que fa a l’especialitat FTR, els dos primers classificats han estat esportistes del Club torressenc, quedant 

com a campió l’Antonio Hernández amb 300,57 punts, seguit de Luís Pueyo amb 300,55 punts. 

En definitiva, una molt bona matinal esportiva que ha gaudit del tir a distància amb molt bon ambient i un 

nivell competitiu excel·lent. 

 

BATUDA DE CAÇA CONJUNTA ENTRE LES SOCIETATS DE SOSES, AITONA I TORRES DE SEGRE 
 

Les societats de caça de Soses, Aitona i Torres de Segre han organitzat plegades una batuda de caça al porc 

senglar que ha abraçat part dels termes municipals d’aquestes tres poblacions veïnes. 

La jornada de diumenge s’ha iniciat ben d’hora amb la trobada dels caçadors a l’exterior de la sala annexa de 

l’allotjament, on han pogut planificar l’activitat, al mateix temps que han gaudit d’un bon esmorzar de carn 

a la brasa. A continuació, la comitiva s’ha dividit per poder rastrejar àmpliament el terreny. S’ha començat a 

l’estació de bombeig de Carrassumada, a la Vall de Secà, i s’ha finalitzat a les ‘bombes’ de Sarroca, a l’altura 

del terme d’Aitona, caçant una part del terme dels tres municipis. 

Tot i detectar exemplars per la zona i força rastre de senglars, només s’ha pogut abatre un exemplar 

d’aquesta espècie de porc salvatge dins del terme de Torres. 

Aquesta actuació, s’emmarca dins els habituals controls cinegètics que les diferents societats de caça 

realitzen habitualment al territori per reduir la proliferació d’espècies animals que resulten problemàtiques 

en conreus o provocant accidents de trànsit. 
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Moment de concentració en una de les diferents tirades efectuades   

La senyalització abans de la batuda   Moment de concòrdia i germanor entre caçadors dels tres municipis veïns en terme municipal 
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PRESENTACIÓ DE LA VOLTA AL PANTÀ I REUNIÓ AMB EL VOLUNTARIAT  
 

Dimarts 22 de febrer, s’ha donat el tret de 

sortida promocional de la Volta al Pantà 

d’Utxesa, amb la presentació de les 

samarretes oficials que rebran tots els 

atletes inscrits. 

Els regidors dels tres ajuntaments 

organitzadors (Sarroca, Aitona i Torres de 

Segre), juntament amb altres membres de 

l’staff tècnic han fet la fotografia de rigor 

per anunciar la tan esperada prova atlètica, 

que es celebrarà de nou de manera 

presencial després d’un any de restriccions 

que obligaren l’anterior a fer-la en format 

virtual. 
 

 

Per una altra banda, el dimecres 

anterior a la celebració de la vuitena 

Volta al Pantà, s’ha dut a terme la reunió 

amb el voluntariat inscrit disposat a 

col·laborar en l’organització d’aquest 

esdeveniment esportiu de referència 

que es celebra a Utxesa. 

L’objectiu de la trobada no és més que 

garantir una organització el més 

ordenada possible i estar a l’altura de les 

anteriors edicions d’aquesta cursa. 

De la mà d’en Joan Companys, regidor d’esports de l’Ajuntament, junt amb una part de membres de 

l’organització de la Volta al Pantà d’Utxesa, s’han explicat les novetats principals de l’edició d’enguany 

marcada per la Covid-19, els aspectes més importants pel que fa a l’organització de l’esdeveniment i s’han 

assignat també les diferents tasques a fer entre totes les persones disponibles amb el propòsit de poder cobrir 

les diverses zones de pàrquing, d’avituallament o d’entrega de dorsals i samarretes, entre altres.  

 

TORRES ENERGIA COL·LABORADOR DE LES CURSES INFANTILS DE LA VOLTA AL PANTÀ 
 

 

 

Un any més, l’empresa comercialitzadora Torres 

Energia ha esdevingut la patrocinadora principal de 

les curses infantils de la 8a Volta al Pantà d’Utxesa, 

posant el nom a les diferents proves on han participat 

els i les 150 esportistes més joves. 

El patrocini directe de l’empresa de llum municipal 

enguany ha estat a través de les samarretes que han 

estat dissenyades amb els colors corporatius de 

l’empresa i que s’han donat a tots els nens i nenes 

que han participat en la prova atlètica.  

 

La trobada ha servit per explicar les novetats més importants i distribuir les tasques del voluntariat 

La samarreta de la VIII Volta al Pantà amb l’Aleix Duaigües (Sarroca),  

Alba Cabasés (Aitona), Lluís Companys i Joan Companys (Torres) 

Samarreta de Torres Energia amb la qual s’ha obsequiat als petits atletes  
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ÈXIT ABSOLUT DE LA VUITENA VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA ‘FRUITES FONT’ 
 
 

La Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’ ha celebrat 

el darrer diumenge de febrer, la seva vuitena edició, 

aquest any també amb ple absolut de participants: 

350 a les curses d’adults i 150 a les infantils.  

Les victòries han estat per a Ahmed Hfairi i Núria 

Tilló a la cursa de 10 km, i Enric Bosch i Antònia 

Argiles han guanyat a la prova de 6,5 km, ambdues 

competicions són puntuables per a la Lliga Ponent. La 

Volta ha mantingut el seu recorregut de perfil suau, 

adequat a tot tipus de participants i, enguany, la gran 

novetat ha estat la variació en el tram final del 

circuit de 10 km, que ha permès poder córrer enmig 

de més camps d’arbres fruiters en plena floració. 
  

A la cursa llarga de 10 kilòmetres, en homes, Ahmed Hfairi (Aldahra Lleida) s’ha imposat amb 

un temps de 32:24, per davant dels registres dels seus companys de podi: Xavier Blavia (Lleida 

Unió Atlètica), segon amb 33:19, i Juanma Fernández (Independent), tercer amb 33:52.  

Pel que fa a les dones, Núria Tilló (AA Xafatolls) ha guanyat amb autoritat i ha aturat el crono 

a 37:54, seguida d’Eva Ribalta (Independent), segona amb 38:49, i d’Elisa Lladós (Clos Pons 

Thai Runners), tercera amb 41:15.  

Els atletes torressencs més ràpids han estat Christian Aranda amb 40:26, en la categoria 

masculina, i Sandra Pérez amb 47:05, en la categoria femenina. 

  

 

10km 
10:00 

Podis absoluts en la categoria de màxim recorregut (10km) de la Volta al Pantà d’Utxesa ‘Fruites Font’  

Podis dels millors corredors local a la cursa de 10km. Christian Aranda i Sandra Pérez, millors atletes torressencs de la prova  

Moment de la sortida de la cursa de 10 quilòmetres  
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Pel que fa a la prova curta, de 6,5 quilòmetres de recorregut, el millor en homes ha estat Enric 

Bosch (AEC Puigverd de Lleida) amb un temps de 23:01. Miguel Fresneda (Independent) ha 

arribat segon amb 23:32, i el tercer lloc del podi l’ha ocupat Sergi Bernaus (Clos Pons Thai 

Runners) amb 23:37.  

En l’apartat femení, Antònia Argiles (Clos Pons Thai Runners) ha vençut amb un temps de 

27:24 minuts, per davant de Laura Pallejà (Borges Trail), segona amb 27:36, i de Marta Bosch 

(Independent), tercera amb 28:24. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com cada any, també s’han celebrat les curses infantils, 

patrocinades per Torres Energia i dirigides a nens i 

nenes d’entre 3 i 12 anys amb recorreguts que van des 

dels 60 fins als 1.200 metres. La participació ha estat 

prou elevada, arribant als 150 joves atletes que s’han 

esforçat al màxim i han gaudit també de l’esport a la 

natura amb l’inestimable recolzament de l’Utxi, la 

mascota de l’esdeveniment. 
  

L’organització de la 8a Volta al Pantà d’Utxesa, que 

compta amb la col·laboració conjunta dels ajuntaments 

de Torres de Segre, Aitona i Sarroca de Lleida, s’ha 

mostrat molt agraïda a l’alta participació d’atletes i a 

poder disputar aquesta cita atlètica una altra vegada de 

manera presencial, tot tenint en compte les actuals 

mesures sanitàries.  
 

 

 

Joan Companys, regidor d’Esports de l’Ajuntament de 

Torres de Segre, ha destacat que “teníem moltes ganes 

de tornar a retrobar-nos després d’aquest període de 

pandèmia i de fer-ho en un entorn únic com Utxesa, per 

promocionar el patrimoni natural lleidatà a la vegada 

que animem a la gent del territori a practicar activitat 

física”. 
 

Un any més, l’organització ha decidit continuar donant suport solidari a 

Oncolliga Lleida i ha destinat un euro de cada inscripció a aquesta entitat 

sense ànim de lucre que treballa des de l’any 1997 per ajudar en la lluita 

contra el càncer a les comarques lleidatanes. 

6,5km 
10:00 

Podis absoluts categoria masculí i femení de la cursa de 6,5 quilòmetres  

Part dels membres de l’organització de la Volta al Pantà  

Les curses infantils han tancat l’edició d’enguany amb una alta participació  
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A més dels premis habituals, hi ha hagut sortejos de diferents obsequis, avituallaments, assistència sanitària 

fixa al punt d’arribada i mòbil, esmorzar per a participants, entre altres serveis. 

Els corredors i les corredores de la modalitat adulta han rebut una samarreta tècnica de disseny exclusiu i un 

cinturó porta-objectes.  

Fruites Font, Events Catalunya i la Comercialitzadora Torres Energia han estat els principals patrocinadors 

de la 8a Volta al Pantà d'Utxesa. 
 

L’endemà els principals diaris digitals es van fer ressò, un cop més, de la jornada viscuda destacant la Volta 

al Pantà d’Utxesa com una de les millors curses esportives i familiars del moment a les terres de Lleida. 

Per cloure, un cop més, és just 

atribuir l’èxit d’aquesta edició a 

la valuosa ajuda dels més de cent 

voluntaris i voluntàries, la gran 

majoria dels 3 pobles 

organitzadors (Aitona, Sarroca i 

Torres de Segre), responsables 

directes del bon funcionament 

global d’aquesta prova atlètica. 

Talment, cal fer un agraïment 

extensiu a totes les empreses 

col·laboradores que amb el seu 

patrocini eleven el nivell d’un 

esdeveniment que malgrat els entrebancs continua tenint una gran acceptació i un futur esperançador. 

 

Algunes de les imatges que ens deixa la Volta... 
(fotografies: Quim Estadella, Fernando Curcó i Joan Florensa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia habitual amb bona part del voluntariat que ha col·laborat en la cursa d’aquest any 2022  
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EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 A TORRES DE SEGRE  
 

L’any segueix i la Covid segueix acompanyant-nos. El 2022 començava amb un gener de rècords pel que fa a 

xifres de contagis. Al febrer els casos han disminuït considerablement. Encara ens movem en valors notables, 

que fins fa no massa ens semblarien verdaderament alts, però tenint en compte d’on venim, són satisfactoris. 

La variant Òmicron va escampar-se tan ràpidament que ara mateix molta gent és immune temporalment. 

Aquest sumat a l’alt percentatge de gent vacunada amb les corresponents pautes, fa que les persones 

infectades segueixin caient cada dia que passa. El camí que ara seguim és l’adequat però encara queda un 

bon tros. Veure si a partir d’ara van sorgint nous obstacles o les bones notícies ens acompanyen d’aquí fins 

al final. Vacunació i responsabilitat. 

Torres de Segre ha tancat el febrer 

amb 623 casos positius confirmats 

acumulats des de l’inici del 

recompte el març del 2020. En total, 

són 79 les persones contagiades 

durant les primeres setmanes del 

2021. El mes anterior, el gener, es 

van detectar 177 casos. Així doncs, 

comencem l’any amb una xifra 

important de positius, però amb una 

clara tendència a la baixa. S’han 

detectat alguns brots entre grups i 

famílies del nostre municipi durant, 

però a priori, amb 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 300 punts fins arribar als 2.980, un valor per sota dels 800 punts 

d’increment del gener. No obstant, per tercer mes consecutiu, la xifra del nostre municipi se situa per sota 

de la del Segrià (3.090 punts), que equivalen a 65.878 contagis. Per segona vegada seguida, tot i encara 

registrar un nombre important de positius, Torres de Segre és un dels municipis del Baix Segre amb un 

percentatge de contagis més baix, fins al punt que ara mateix els veïns tenen valors superiors: Sarroca de 

Lleida amb 3.748 punts (120 casos), Sudanell amb 3.495 punts (258 casos), Alcarràs amb 3.387 punts (3.413 

casos) i Soses amb 3.218 punts (607 casos), Sunyer amb 3.103 punts (88 casos) i Aitona amb 2.998 punts (741 

casos). 

Dades actualitzades a 28 de febrer de 2022 sobre els efectes de la Covid-19 
 

 

Fonts: Departament de Salut 

i Ministerio de Sanidad Contagis Morts Immunitzats 

LLEIDA 136.686 1.053 76,5% 

CATALUNYA 2.409.209 26.625 78,6% 

ESPANYA 11.036.085 99.883 91,1% 

MÓN 437.650.732 5.960.640 55,3% 
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MISSA EN HONOR A SANTA ÀGATA 
 

Coincidint amb la festivitat de Santa Àgata, el dimecres 5 de febrer, l’Associació 

de Dones de Torres de Segre han organitzat l’habitual missa per a celebrar el 

sant de la seva patrona. La cerimònia, oficiada per mossèn Casildo, ha reunit un 

bon nombre de veïnes malgrat celebrar-se en horari laborable i ha servit, entre 

altres aspectes, per a reflexionar sobre el paper cada cop més protagonista de 

la dona en l’actualitat. 

A conseqüència de les restriccions dictaminades arran de l’actual pandèmia, la 

Junta de l’Associació aquest any ha decidit no dur a terme l’habitual dinar que 

es feia aquest dia conjuntament amb la cerimònia religiosa i substituir-ho per 

una xocolata calenta que han pogut gaudir al finalitzar. 

Esperem que la situació pandèmica vagi millorant i permeti, l’any vinent, la 

celebració habitual de la festa de Santa Àgata, una festivitat representativa de 

les dones del municipi. 

 

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG I TEIXITS  
 

Tot i les dificultats que ens ha portat la Covid-19 i el repte 

d'arribar a 1.000 unitats de sang diàries, les reserves de 

sang s'han pogut mantindré a nivells estables. S'ha tancat 

l'any 2021 amb 279.000 donacions de sang, plasma i 

plaquetes. La majoria de persones donants pertanyen a la 

franja d’edat d’entre 45 i 54 anys, per això és clau animar 

a les generacions futures de la importància de ser donant.  

La donació de sang és un acte altruista, voluntari i 

responsable, en el qual el donant no obté res a canvi, 

excepte la sensació de benestar d'haver estat generós i útil 

per a la societat. A més a més, és un acte senzill, ràpid, 

controlat per professionals qualificat i pràcticament 

indolor. Al llarg de la vida, gairebé tots nosaltres rebrem algun tipus de component sanguini. Cada dia de 

l'any hi ha molts pacients que són sotmesos a intervencions quirúrgiques, que han sofert accidents de trànsit 

o laborals, que pateixen càncer..., i que necessiten una donació.  

El passat divendres 11 de febrer la Campanya de Donació de Sang i Teixits han tornat al nostre municipi, 

amb una trentena d'inscripcions i 24 donacions. Un cop més gràcies per col·laborar, veïns i veïnes. 

Imatge d’una donant al Consultori Municipal 

Aquest any la missa ha estat l’únic acte celebrat per commemorar el dia de Santa Àgata, patrona de l’Associació de Dones de Torres de Segre 
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TORRES DE SEGRE I ALCARRÀS, UNITS PER DEFENSAR EL MODEL D’ESCOLA CATALANA 
 

Torres de Segre i Alcarràs, les dues localitats que des del 2017 es coordinen educativament mitjançant el Pla 

Educatiu d’Entorn, han refermat, el dimecres 9 de febrer, la seva unió i el seu compromís amb la cultura i la 

llengua del país mitjançant un seguit de pancartes que han estat instal·lades als diferents centres educatius 

de totes dues viles i que, amb la frase ‘Ara i sempre, l’escola en català!!’, expliciten el rebuig frontal de tots 

dos municipis a les ingerències d’administracions alienes al territori amb les quals es posa en qüestió el model 

d’escola catalana. Les pancartes, realitzades i penjades en col·laboració amb les associacions de mares i 

pares de l’Institut d’Alcarràs, les alcarrassines escola Comtes d’Urgell i Parc del Saladar, l’escola bressol 

municipal d’Alcarràs i l’escola i la llar d’infants municipal Carrassumada de Torres de Segre es mantindran 

penjades durant tot el curs. 

La mesura; explica l’alcalde d’Alcarràs, Jordi Janés, arriba com a resposta davant dels darrers atacs al model 

d’escola catalana i vol ser un crit unànime per explicitar la voluntat del territori i el compromís de les persones 

que hi viuen en favor de la cultura i la llengua del país i d’una manera d’educar que, fonamentada en la 

immersió lingüística i amb el català com a eina, s’ha confirmat, i així ho demostren els diferents informes 

PISA, com a exitosa i integradora. 
 

Jordi Janés:  

“A Alcarràs i a Torres de Segre, i així ho demostra el Pla Educatiu d’Entorn, compartim molt pel que fa a 

l’educació de les nostres filles i fills. De fet, l’alumnat que inicia la seva educació a les llars d'infants i que, 

després, el continua als diferents centres de Primària d’ambdues poblacions, el completa a l’Institut 

d’Alcarràs. Som pobles units i, ara, tornem a explicitar aquesta unió en favor de quelcom tan important 

com la nostra llengua, la nostra escola i les nostres nenes i nens. Penjarem una i mil pancartes si cal per 

defensar allò que és nostre. L’escola i el català són un patrimoni de tothom que no ens podem deixar perdre”. 
 

 

 

Al seu torn, Joan Carles Miró, l’alcalde de Torres de Segre, també reivindica el model d’escola catalana:  

“A Catalunya, ens ha costat molt arribar fins aquí i ara, amb el teòric Govern progressista de l’Estat 

espanyol, hem fet un gran pas enrere. Més que mai, cal que defensem la nostra llengua i vetllem perquè el 

català segueixi ben viu al territori i, sobretot, en l’educació”. 
 

 

 

Des d’aquesta segona setmana de febrer, les escoles Parc del Saladar i Comtes de Torregrossa d’Alcarràs, 

l’Escola Carrassumada de Torres de Segre, l’Escola Bressol Municipal d’Alcarràs, la Llar d’Infants Municipal 

Carrassumada de Torres de Segre i l’Institut d’Alcarràs llueixen pancartes que, amb un disseny amable i 

proper, reivindiquen la necessitat de garantir que les escoles del país han de continuar sent eina d’unió entre 

persones i de foment de la llengua i la cultura catalanes. La intenció dels consistoris d’Alcarràs i Torres de 

Segre és mantenir-les durant tot el curs i, si s’escau, fins que es confirmi el ple respecte per part 

d’administracions alienes al model s’escola català. 

Pancartes penjades a l’accés de l’Escola Carrasumada i l’edifici de les antigues escoles, ara en procés d’un nou centre Cívic, o a l’Institut d’Alcarràs 
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MOBILITZACIÓ EN CONTRA EL PROJECTE DE FORESTALIAD’UNA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ  

QUE HAVIA DE PASSAR PEL TERME DE TORRES DE SEGRE 
 

Des de que es va donar a conèixer i publicar que l’empresa aragonesa Forestalia projectaria dos parcs solars 

fotovoltaics a l’Aragó que evacuarien energia a Catalunya, passant per Lleida, amb una nova línia d’Alta 

Tensió, que creuaria el Segrià, les Garrigues, el Pla i l’Urgell, les mostres de rebuig de les comarques 

afectades han anat incrementant-se. Govern, ajuntaments i consells comarcals han presentat un seguit 

d’al·legacions contra la nova línia MAT. 

Veient les magnituds, l’impacte i les 

conseqüències directes que aquest 

projecte, actualment en fase 

d’exposició pública, tindria sobre el 

territori, s’ha creat una plataforma 

contra els macroprojectes energètics a Ponent que s’ha 

organitzat ràpidament, ha fet un manifest al qual s’hi ha 

adherit molts veïns i estaments diversos i ha anat fent 

xerrades informatives assessorant la gent i recollida de 

signatures en contra, en els diferents municipis afectats. 

Una plataforma que presenta un objectiu ben clar, fer un 

acompanyament a tots els afectats, ja sigui directament o 

indirectament pels projectes donant suport jurídic per 

presentar al·legacions, ja que es tracta de processos molt 

“feixucs” pels quals calen advocats i recursos econòmics. 

En paral·lel, s’han encarregat estudis independents sobre 

els impactes i afectacions que tindrien les línies. 

Cal recordar que, un dels punts amb major afectació, es 

troba entre Alcarràs, Albatàrrec i l’Horta de Lleida. Allí hi 

ha 4 projectes de línies d’alta tensió i MAT que afectaran 

un total de 1.764 parcel·les, la majoria agràries. 
 

 

La mobilització en contra ha anat en augment 

en els darrers dies, fins al punt que 

la Plataforma contra els macroprojectes 

energètics de les Terres de Ponent, 

conjuntament amb alcaldes i representants 

polítics de municipis del Segrià afectats per 

aquestes infraestructures, entre ells l’alcalde 

de la vila, en Joan Carles Miró, s’han concentrat 

dimecres 9 de febrer al matí davant de la 

subdelegació del govern espanyol a Lleida. Els 

assistents han ressaltat la capacitat de resposta 

del territori, tot reunint unes 8.000 

al·legacions contràries a aquests projectes. 

S’ha denunciat “la “poca transparència” dels projectes i l’afectació que suposaran en l’ecosistema i el 

paisatge. Es reivindica un model energètic “descentralitzat i sostenible” que permeti preservar l’estil de vida 

rural i l’activitat agrària i que, d’aquesta manera, contribueixi a combatre el despoblament del territori. 

El rebuig d’ajuntaments i veïnat de les poblacions afectades s’ha fet 

palès, des del primer moment. Al poble, una pancarta feta pel CDR 

Torres de Segre ha ocupat l’entrada del municipi. 

Recollida de signatures en contra el projecte a la Plaça Catalunya  

Membres de la Plataforma i representants dels ajuntaments de Soses, Torrebesses, 

Llardecans, Sudanell, Montoliu de Lleida, Albatàrrec, Artesa de Lleida, Puigverd de 

Lleida, Lleida, Torres de Segre i Massalcoreig. 

. 

https://www.territorirural.cat/2022/01/11/31309/
https://www.territorirural.cat/2022/01/11/31309/
https://www.facebook.com/miropuigvecino?__cft__%5b0%5d=AZX7QdcYakTvNGvWClCQwfI5tnaRHxUon0ylP9tNGfyiFlkEDuDlKrqACnYyoUfMV_DQ9_oVYn-pDImx6etCNTzWFh_Equ2AFMKSS7TY_LHQjdfjxsdhtw-y5tJwVXTG-GT5TD1PG5T5QtS8eZ3I2R_jbJZmxJjxXaavRUIVB7cbEOgwK222DYDqwsf1i1VabH8&__tn__=-%5dK-R
https://www.territorirural.cat/2022/02/09/diferents-entitats-i-particulars-presentaran-mes-de-2-000-allegacions-contra-la-linia-dalta-tensio-dalcarras/
https://www.territorirural.cat/2022/02/09/diferents-entitats-i-particulars-presentaran-mes-de-2-000-allegacions-contra-la-linia-dalta-tensio-dalcarras/
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LA PROMOTORA DE TRES MAT A LLEIDA APARCA ALGUNS PROJECTES PER EVITAR CONFLICTE SOCIAL 
 
 

Davant d’una evident revolta social, la promotora, entre altres, 

de tres línies de molt alta tensió (MAT) que està previst que 

travessin el Pallars Jussà i el Pla de Lleida ha aparcat més d’una 

vintena de projectes vinculats a l’evacuació a Catalunya 

d’energia produïda als seus parcs eòlics d’Aragó per, d’aquesta 

manera, rebaixar la pressió social que estan suscitant al 

territori. Així ho ha assegurat la directora general d’Energia, 

Assumpta Farran i ho han confirmat responsables d’aquesta 

promotora, Forestalia. No obstant, no s’ha especificat quins 

projectes són els que s’aparquen. 

Les claus d’aquesta marxa enrere han estat, el front contra 

macroplantes solars i eòliques i les seves línies en la figura de 

la plataforma amb desenes d’entitats de les comarques del pla 

de Lleida, així com els requeriments imposats de la Generalitat. 

Sembla que, de moment, l’empresa ha entès el missatge unànime del territori que d’aquesta manera tan 

precipitada no es poden fer les coses i cal madurar bé aquest tipus de projectes per intentar aconseguir una 

proposta que sigui efectiva i minimitzi al màxim l’impacte. 
 

Gràcies Torres de Segre per la vostra resposta en la defensa del territori! 
 

ENLLESTIDA LA CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA  

DE FINQUES DEL SEGARRA GARRIGUES A SARROCA DE LLEIDA I TORRES DE SEGRE 
 

La Generalitat de Catalunya ha lliurat, divendres 

18 de febrer, les escriptures de propietat de les 

noves finques de la zona concentrada en l'àmbit 

del canal Segarra-Garrigues dels termes 

municipals de Sarroca de Lleida i Torres de Segre, 

corresponent a 1.489 hectàrees de superfície. 

El secretari d’Agenda Rural, Oriol Anson, ha lliurat 

els títols de propietat a una representació dels 333 

propietaris beneficiats, en un acte simbòlic en 

format reduït per prevenció de la Covid-19, en el 

marc d’una visita a la zona concentrada. Del total 

de superfície concentrada, 32,5 hectàrees 

pertanyen a Torres de Segre, i la resta a Sarroca. 
 

A banda de l’efecte derivat de la pròpia agrupació 

parcel·lària, i amb l’objectiu de permetre un accés 

confortable a les noves finques de conreu i drenar-les adequadament, el Govern ha invertit a la zona 

concentrada de Sarroca de Lleida i Torres de Segre gairebé 1 milió d’euros executant 48,5 quilòmetres de 

camins i delimitant les noves finques amb 2.057 fites, a banda dels corresponents accessos.  

Aquestes obres es van iniciar entre els anys 2014 i 2015. I juntament amb l’obra de distribució del regadiu, 

també s’ha executat a la zona un col·lector de drenatge subterrani de 3,3 quilòmetres de longitud. 

Notícia del diari Segre sobre la renúncia del projecte 

 

Els alcaldes de Torres de Segre i Sarroca, Joan Carles Miró i Maria Tresa Cullerés, 

junt amb Oriol Anson i una representació dels 333 propietaris beneficiats 

. 
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La superfície total prevista de transformació en reg del terme municipal de Sarroca de Lleida és de gairebé 

2.650 hectàrees, les quals estan repartides entre els sectors 12 i 13 del regadiu sistema Segarra-Garrigues. 

Gairebé la meitat d’aquesta superfície (el 46,2 %) disposa d’una dotació plena de reg equivalent a 6.500 m3/ha 

i any, mentre que el 53,8% disposarà d’altres dotacions de reg com són 1.500 o 3.500 m3/ha i any, en funció 

de si es tracta d’arbrat o de cereal d’hivern. Actualment, al terme de Sarroca de Lleida estan en disposició de 

regar 1.082 hectàrees corresponents al sector 12. 

Pel que fa al terme municipal de Torres de Segre, la superfície concentrada, 32,5 hectàrees, està ubicada 

dins del sector 13 en zona de dotació plena; no obstant això, bona part d’aquesta superfície (75%) ja rega 

atès que es tracta de regs existents del pantà d’Utxesa. 

 

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT I MOLT D’AMOR A LA RESIDÈNCIA ‘SANT GUARDIÀ’ 
 

Durant aquest mes de febrer la Residència Sant Guardià ha pogut seguir amb el seu calendari d’activitats, 

sense perdre el ritme que els caracteritza.  

Des de la seva inauguració, el 

centre residencial sempre ha estat 

compromès amb el medi ambient, 

i diàriament es mantenen mesures 

per assegurar un adequat 

tractament d’aquest. Arran 

d’aquest fet, enguany els i les 

residents i professionals han 

decidit celebrar el Dia Mundial de 

l’Educació Ambiental amb la 

realització de diferents activitats. 

En una d’aquestes, s’ha fet la 

plantació de petites plantes, com 

la menta i les margarides. Afirmen ser conscients que avui en dia el medi ambient i la natura són aspectes 

cabdals, però consideren que la societat encara no és del tot conscient i que cal promoure les accions 

d’aquesta tipologia. Ens han promès que més endavant ens ensenyaran els resultats de les plantacions.  
 

 

Una altra festivitat que ens han 

volgut remarcar ha estat el famós i 

conegut 14 de febrer, el dia de 

l’amor. Els residents i professionals 

han creat material per decorar 

algunes de les estances del centre, 

i posteriorment s’han volgut 

fotografiar per tenir-les de record i 

enviar-les als seus estimats 

familiars i amics.  

Ens han explicat que ells i elles són 

partidaris de mostrar afecte tots 

els dies de l’any; tot i així, 

consideren bonic i una bona oportunitat aprofitar aquests dies, sobretot en el marc de la situació Covid-19, 

la qual ens ha obligat a mantenir les distàncies socials. Visca l’AMOR, si senyor!.  
 

Residents fent el taller de plantació de petites plantes en el marc del Dia Mundial de l’Educació Ambiental 

Sant Valentí o el Dia de l’amor, protagonista a la Residència Sant Guardià 
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L’ESCOLA I LA LLAR D’INFANTS TROBARAN A FALTAR MOLT AL JOAN 
 

El Joan Ruestes, veí de Torres de Segre que ha estat gairebé divuit anys com a conserge de l’Escola 

Carrassumada, ha tingut una bonica i emocionant sorpresa en el seu darrer dia de feina abans de la 

jubilació. El passat 28 de febrer, cap a les 10 del matí, tots els nens i les nenes, les professores, el personal 

de l’administració, cuina i neteja, membres de l’Ampa i de l’Ajuntament, s’han reunit a la Sala d’Actes de la 

Plaça Catalunya per tal de retre al Joan un més que merescut homenatge.   
 

El Francisco Alférez, la persona que substituirà provisionalment al Joan fins que no surti la plaça definitiva, 

l’ha acompanyat a la sala. Un cop ha entrat, el Joan ha rebut una càlida i simpàtica acollida amb aplaudiments 

i mans alçades. Tot seguit, dos representants de cada curs, li han adreçat unes paraules en les quals 

destacaven entre multitud de coses: el seu somriure, l’ajuda en les feines de l’hort, la valuosa tasca de 

desembarcar pilotes, la seva predisposició en jugar amb ells, el fet de treure les taules de ping-pong o la seva 

mà esquerra a l’hora de curar-los les esgarrinyades que es feien al pati. 
 

L’Alícia Roca, directora de l’Escola Carrassumada, i en nom de tot el professorat del centre, ha destacat la 

importància que tenen les paraules en moments tan emotius com aquell. Les paraules ‘gràcies’ i ‘et trobarem 

a faltar’, han estat les més repetides i escoltades en aquest bonic acte de comiat. 

Un ram de flors de part de l’Escola i un val per a fer un viatge de part de l’Ajuntament han estat els regals 

tangibles que ha rebut el Joan. Regals que, ni de bon tros, han pogut superar el càlid comiat que li han 

dispensat el seu alumnat, entregat totalment a la seva persona. Uns nens i nenes que ha cuidat durant tants 

anys i que l’han obsequiat també amb un llibre amb fotos, textos i dibuixos, fets per ells mateixos. 

Per acabar l’acte, s’ha pogut visionar un simpàtic vídeo on l’alumnat s’acomiadaven del Joan, cada classe a 

la seva manera, i on les professores es posaven en les situacions en les quals el trobarien a faltar, com canviar 

un fluorescent, fer anar la copiadora... un seguit de tasques feixugues que reclamaven de manera graciosa 

l’ajuda del nostre estimat protagonista. 

Tot i l’emoció que ha proporcionat aquest bonic comiat, la sala en ple ha estat d’acord en què el Joan havia 

d’agafar-se unes bones i merescudes vacances. 
 

Des d’aquest espai, volem agrair la feina feta pel Joan Ruestes durant 

tots aquests anys de conserge a l’Escola. Una tasca compromesa i plena 

de dedicació que ha sabut realitzar aconseguint l’admiració i l’estima de 

tota la comunitat educativa que ha coincidit amb ell durant tot aquest 

temps. És per això que, en aquesta edició de la revista, hem considerat 

oportú dedicar-li també l’apartat de l’Entrevista per conèixer de 

primera mà, les seves sensacions i sentiments en aquest moment de la 

vida que li ofereix un merescut descans laboral. 

Fotografia final de cloenda de l’acte de comiat d’en Joan Ruestes que es jubila després de molts anys de conserge a l’Escola Carrassumada 
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 VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DURANT EL FEBRER 
 

Com cada darrer de mes, des de l’Ajuntament es vol insistir en el rebuig 

total davant de qualsevol tipus de violència. Nous casos de violència 

masclista s’han registrat a l’Estat durant el mes de febrer. El passat dia 

8, s’ha produït un altre crim masclista a la localitat de Totana, província 

de Múrcia. En aquesta ocasió, han trobat morta una noia de 17 anys 

que feia 24 hores que estava desapareguda. La família havia denunciat 

la seva desaparició i ha estat la policia la que ha localitzat el cos sense 

vida de la menor, al traster d’un domicili particular. Agents del cos policial, han detingut un jove de 19 anys, 

que seria la seva ex-parella, com a presumpte autor de l’homicidi. El noi ha confessat ser l’autor del crim. 

Dies després, en concret el 18 de febrer, una dona ha estat assassinada a Martorell. Un succés que correspon 

al primer crim masclista de l’any a Catalunya. Els Mossos d’Esquadra han detingut la seva parella, un home 

de 52 anys, com a presumpte autor de l’assassinat, que ha estat traslladat a un centre hospitalari amb ferides.  

Des del principi del present any, ja són quatres les dones assassinades a mans de les seves parelles o 

exparelles. Una xifra que, malauradament, es va acumulant a les 1.130 dones que han mort a causa d’aquest 

tipus de violència, des que s’ha començat a comptabilitzar. 
 

 

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 

 

RETIRADA DE LA CABINA TELEFÒNICA DEL CARRER BARRI NOU 

El telèfon públic del carrer Barri Nou ja és història. L’Ajuntament l’ha retirat després d’haver-ho sol·licitat a 

Telefónica, la companyia propietària de les cabines de l’Estat. La nova llei de telecomunicacions ja no les 

considera un bé essencial, per tant, han deixat de ser un servei universal obligatori. Fa temps que les cabines 

es troben en desús, pràcticament no s’utilitzen i moltes són víctimes del vandalisme.  

La de la nostra vila no era una excepció, i davant d’aquesta situació, el consistori va demanar permís per 

desmuntar-la, tal com estan fent-ho altres ajuntaments actualment. La brigada municipal s’ha encarregat de 

les tasques: desmuntatge de la cabina i anivellament de sòl per deixar el paviment totalment pla. 

Ara aquest punt de Torres de Segre ha quedat més espaiós, fet que permetrà una millor circulació tant de 

vehicles com de vianants. A més, l’actuació ha permès reubicar l’illa de contenidors perquè el camió pugui 

buidar-los amb major facilitat. 
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TASQUES DEL GRUP DE RESCAT DE TORRES DURANT EL FEBRER 
 

Durant el mes de febrer, han estat vàries les accions de rescat en les que el grup de Torres ha hagut 

d’intervenir. En altres ocasions, la trobada d’un ‘galgo’ ferit a Utxesa o la d’un parell de ‘dogos’ que voltaven 

sols pels camins del ‘Plans’, s’han solucionat sense la intervenció del Grup de Rescat. 
 

➢ Per una banda, s’ha rescatat un gos petit que 

voltava sol per Torres i, gràcies a la trucada d’un 

veí que l’ha acollit a casa seva durant la nit, s’ha 

pogut passar-li el lector de xip. Al comprovar que 

no el portava, ha estat traslladat a dependències 

municipals on ha estat prop d’una setmana, durant 

la qual el Grup local n’ha fet  difusió per si algú del 

poble el coneixia. Malauradament, ningú l’ha 

reclamat i ha estat traslladat a la Protectora 

d’animals ‘Amigos del Bajo Cinca’, on la Sandra 

Oró se n’ha fet càrrec uns dies fins que s’ha 

aconseguit trobar una família d’acollida, al cap de poc temps. El ‘Barbudet’, tal com se l’ha anomenat, se 

n’ha anat a viure a Barcelona, en una casa situada al costat del Camp Nou -conegut estadi del Barça-. 
 

➢ El Grup de Rescat de Torres, ha hagut de gestionar la pèrdua d’un gos 

d’un veí del poble, que havia denunciat la seva desaparició i que 

mentre el buscava se l’ha trobat una persona que se l’ha emportat cap 

a Lleida. La persona en qüestió, resulta que s’ha trobat l’animal a prop 

d’una carretera amb l’evident perill tant per al gos com per als 

conductors. L’intercanvi del gos, s’ha fet a la capital del Segrià, previ 

la col·locació del xip d’identificació. 
 

➢ Però, aquest mes, no tot han estat 

notícies amb final feliç. Per desgràcia, 

s’ha de lamentar la mort del gatet 

‘Gener’, que va ser rescatat malferit al 

carrer la Canal durant el mes de 

setembre del 2021. L’animal  ha estat en 

acollida fins l’1 de febrer, dia en què ha 

mort. Durant prop de cinc mesos, tant ell, 

com les seves cuidadores han fer els possibles per recuperar-lo d’una lesió que li provocava no tenir 

sensibilitat a la part inferior del cos i no controlar els seus esfínters. Almenys queda el consol que el Gener 

ha gaudit d’uns mesos més de vida, envoltat d’amor i de totes les atencions.  
  

Cal puntualitzar que, el Grup de Rescat local no es pot fer càrrec dels gats que volten sols pels carrers de 

Torres. No es poden tancar en una gàbia mentre es busca algú que el pugui acollir. El Grup està buscant una 

solució al problema de la criança incontrolada de gats al carrer. Les persones que tenen gats o gates i no 

volen fer-se càrrec de les seves cries, han de ser responsables de la seva esterilització. Els gats són animals 

que poden escapar-se fàcilment de casa i ser inseminats, amb el posterior problema d’abandó d’unes cries 

no desitjades. Exposem un parell de campanyes d’esterilització amb descomptes importants per a poder 

controlar la no desitjada reproducció de les nostres mascotes felines. Aquestes intervencions es duen a terme 

en centres veterinaris concertats adherits a les campanyes. 

 

El ‘barbudet’, un gosset perdut que ja ha trobat família d’acollida 

Foto de quan es va recollir el ‘Gener’ i una altra de dies abans de la seva mort 

✓ Campanya: Esterilització de gats ferals 2021-2022 

 

✓ Campanya FADA: Soc responsable 
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DOMINI APLASTANT DE L’ANTICICLÓ I PREOCUPACIÓ PER L’ESCASSETAT DE PLUJA 
 

Després de 20 dies consecutius gelant al gener, el mes de 

febrer comença amb temperatures mínimes positives 

durant la nit i matinada. Una dinàmica que s’ha 

mantingut durant tots els dies, registrant tan sols un valor 

negatiu per sota de zero en tot el mes, que indicia la 

tendència a l’alça a les portes de la primavera. 

Meteorològicament parlant, febrer ha estat un període 

força regular, sense aspectes a destacar. Presència del 

sol, alguna boira matinal, bones temperatures diürnes i 

escassetat preocupant de pluja (2.1 mm en tots els vint-

i-vuit dies). 

Dissabte 19, s’ha originat un petit canvi de temps, amb el 

cel ennuvolat i baixada de temperatura. Un impàs que 

s’ha recuperat progressivament en els dies posteriors. 

La resta de dies en endavant la dinàmica meteorològica 

ha estat similar i la bonança ambiental s’ha imposat 

accelerant el ritme vital i la floració dels arbres fruiters del 

nostre terme i fent un ‘tastet’ de sensacions de 

primavera. 

Talment com al desembre i part de gener, febrer acaba 

sense ploure pràcticament res i el converteix en el quart hivern més sec de Lleida des que es recullen dades. 

Només s’ha acumulat 2,1 mm de precipitació, fruit d’un petit front a mitjans de mes i la poca humitat d’alguna 

boira matinal. Un registre molt inferior als viscuts fins ara. 

Pel que fa a les temperatures recollides, tal com hem dit al principi, el febrer ha destacat per l’augment 

regular dels valors i les escasses gelades. La temperatura mitjana màxima del mes de febrer ha estat de 

15,9° -sis graus més de mitjana respecte a la de gener- i la temperatura mitjana mínima de 3,8° -una pujada 

destacable de prop de tres graus respecte de l’anterior període-.  
 

 

 

 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «FEBRER 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 

01/02/22 14,7 °C 3,5°C 0 mm 12/02/22 15,5 °C 2,3°C 0 mm 23/02/22 18,0 °C 2,2°C 0 mm 

02/02/22 16,7 °C 3,3°C 0 mm 13/02/22 17,8 °C 7,7°C 0.2 mm 24/02/22 17,7 °C 4,4°C 0 mm 

03/02/22 16,3 °C -0,9°C 0 mm 14/02/22 14,1 °C 8,0°C 1.0 mm 25/02/22 14,0 °C 6,0°C 0 mm 

04/02/22 17,1 °C 3,0°C 0 mm 15/02/22 15,3 °C 4,7°C 0 mm 26/02/22 14,1 °C 2,6°C 0 mm 

05/02/22 14,9 °C 5,1°C 0 mm 16/02/22 18,4 °C 6,1°C 0 mm 27/02/22 15,4 °C 4,6°C 0 mm 

06/02/22 12,6 °C 1,1°C 0 mm 17/02/22 20,9 °C 9,8°C 0 mm 28/02/22 17,1 °C 4,8°C 0 mm 

07/02/22 18,4°C 2,8°C 0 mm 18/02/22 21,3 °C 4,8°C 0 mm     

08/02/22 15,3 °C 1,6°C 0 mm 19/02/22 10,3 °C 4,5°C 0.7 mm     

09/02/22 16,5 °C 0,1°C 0 mm 20/02/22 14,3 °C 2,3°C 0 mm     

10/02/22 10,2 °C 0,5°C 0 mm 21/02/22 19,2 °C 7,6°C 0 mm  
 11/02/22 11,9°C 0,3°C 0.2 mm 22/02/22 18,2 °C 4,8°C 0 mm 

 

Temperatura màxima mitjana (mes): 15,9 °C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 3,8 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 2.1 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 bones temperatures han accelerat el procés de floració  

dels arbres fruiters, en especial els presseguers 

Segons AEMET, el d’enguany ha estat el quart hivern més sec 
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“L'aranya de jardí o de la creu (Araneus diadematus) és una magnífica aranya i una prodigiosa 

teixidora. És de color variable, des del groc pàl·lid al marró rogenc. Presenta un abdomen amb una 

marca blanca en forma de creu. Són visibles a l'estiu i principis de tardor. Habita en zones 

arbustives obertes”. -foto realitzada al Turó de Carrassumada- 

 
 Josep M. Prada 

 

Característiques de la fotografia 

FOCAL: 50 

EXPO: 1/50s. 

ISO: 200 
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al que les persones es respectin les unes a les altres i és necessari respectar l’espai comú per a que 

tothom el pugui gaudir quan el necessiti. El civisme és, per sobre de tot, la cultura de la convivència 

pacífica i solidària, del compromís amb el poble i amb els seus habitants. Resta pendent saber com 

s’haurà de formar el caràcter d’acord a aquests valors. 

Quan parlem d’incivisme en la nostra societat actual, a què ens estem referint? El civisme l’entenem tots i 

totes de la mateixa manera? I anant més enllà, som cívics tots i totes en el nostre dia a dia o només de tant 

en tant? Necessitem algú al qui li reconeixem algun tipus d’autoritat darrere nostre per a ser cívics?  

Penso que a tothom incomoda que ens reprovin una conducta incívica, sobretot quan es fa en l’àmbit de 

l’espai públic, per tant, crec que el civisme té a veure amb unes normes mínimes acceptades per tothom com 

a bones i recomanables de seguir per a contribuir a que la convivència quotidiana sigui pacífica i agradable, 

que afecten a la conducta de les persones i sobretot a la conducta de les persones en l’espai públic, en allò 

que és de tothom. La conducta cívica el que fa és mostrar el nostre respecte a les normes socials, ètiques i 

legals que consensuem i convenim com a societat envers el nostre comportament a la via pública i el nostre 

compromís en el procés de participació quotidià com a ciutadans en la construcció del benestar comú.  

Per tant, podem pensar que una manca de civisme el que ens està indicant d’entrada, és que hi ha una manca 

de respecte a les normes i de compromís ciutadà, i, donat el tema que ens ocupa, una manca de respecte 

envers allò que és públic ja sigui l’espai amb el seu mobiliari i disseny urbanístic, ja siguin la resta de ciutadans 

i ciutadanes que omplen de vida aquest espai públic i de convivència.  

Aquest és un tema candent que ens preocupa a la gran majoria i que es va donant des de fa molts anys. Al 

nostre poble, no ens en lliurem pas i és per aquest motiu que hem volgut recollir el parer d’alguns dels nostres 

veïns i veïnes al respecte, com ho veuen? Què en pensen? Com es podria millorar? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Què és l’incivisme per a tu? Consideres que es pot justificar? 

“L'incivisme són moltes persones que fan coses dolentes per al poble. 

Accions com ara fer grafits a les portes (tal com van fer a casa meva) i a 

les parets de llocs comuns, trencar objectes del poble, etc. 

Penso que aquestes coses no es poden justificar perquè poden fer mal 

al propietari de la casa o als béns comuns”. 
 

 

Has detectat accions incíviques a Torres de Segre? Com creus que 

es podrien minimitzar, o fins i tot, eliminar del nostre municipi? 

“Sí, he detectat diferents accions incíviques al poble. Penso que moltes 

d’elles potser es podrien evitar si és comuniqués a casa les coses que 

no s'han de fer.  

Les càmeres que s’han instal·lat al poble, ajudaran a poder castigar i 

sancionar a qui faci alguna destrossa o malifeta”. 

C 

 XÈNIA FLORENSA SOLA  (8 anys)  
Alumna 3r curs primària 

Escola Carrassumada 

Joan Companys i Cabau 
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Què és l’incivisme per a tu? Consideres que es pot justificar? 

“Per a mi, l’incivisme és una falta de respecte a la Terra i en general ja 

que no et cuides a tu mateix ni a les altres persones. 

Les destrosses o les accions incíviques en general no es poden justificar 

mai, al contrari s’han de denunciar”. 
 

 

Has detectat accions incíviques a Torres de Segre? Com creus que es 

podrien minimitzar, o fins i tot, eliminar del nostre municipi? 

“Tot i que hi ha molta gent que fa les coses bé, per desgràcia, n’hi ha una 

gran part que no ja que tiren brossa pel carrer i espais del poble, llaunes 

de beguda, plàstics i, fins i tot, ampolles de vidre, amb el perill que això 

pot suposar pels vianants. 

Per poder reduir o millorar aquestes accions no desitjades, crec que 

s’haurien de posar petites sancions per fer veure als que ho fan, que 

estan fent coses que estan malament i afecten a la resta de la gent”. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Què és l’incivisme per a tu? Consideres que es pot justificar? 

“Per mi l’incivisme són els comportaments que van en contra les normes 

de convivència i que afecten les relacions entre les veïnes i veïns del 

nostre poble. També és una falta de respecte cap a les persones. 

Penso que no es pot justificar en cap cas. Tots hauríem de veure el 

nostre poble com una cosa nostra, que cal cuidar i mantenir, ja que els 

espais públics són de tothom”. 
 

 

 

 

Has detectat accions incíviques a Torres de Segre? Com creus que es 

podrien minimitzar, o fins i tot, eliminar del nostre municipi? 

“D’accions incíviques a Torres de Segre n’hi ha moltes, com a tot arreu, 

perquè depèn de les persones, no dels llocs. Des de tirar deixalles a 

terra, no fer bé el reciclatge, fer malbé el mobiliari urbà o no respectar 

les normes de circulació. 

Crec que no es pot eliminar l’incivisme perquè per fer-ho s’hauria de posar vigilància a cada carrer, perquè 

moltes vegades sembla que, sense multes o càstigs, no fem les coses ben fetes.  

Es pot minimitzar posant papereres a cada carrer, tenint els espais nets... Però, sobretot, considero que cal 

educació i ser totes i tots molt conscients que hi ha coses que no s’han de fer”.  

 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

 
JANA FLORENSA TRULLÀS  (13 anys)  

Alumna 3r ESO 

Institut Alcarràs 

MEHDI EL AMRI (12 anys)   
Alumne 2n ESO 

INS Alcarràs 
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Què és l’incivisme per a tu? Consideres que es pot justificar? 

“Per a mi l'incivisme són totes aquelles actituds moralment incorrectes i 

que dificulten la convivència entre comunitats. A nivell de la nostra Vila, 

ho podria relacionar directament, per exemple, amb falta de cura de 

l'entorn o actes vandàlics en els espais públics i privats.  

Personalment, crec que no es pot comparar tots els actes incívics que 

ens podem trobar avui en dia pel nostre poble. No és el mateix, per 

exemple, llençar clasques de pipes al terra que trencar o malmetre 

equipaments, ja siguin públics o privats. No obstant, evidentment, ho 

considero injustificable en qualsevol cas”. 
 

Has detectat accions incíviques a Torres de Segre? Com creus que es 

podrien minimitzar, o fins i tot, eliminar del nostre municipi? 

“A Torres es poden veure diàriament infinitat d'accions incíviques, igual 

que a qualsevol de les demés poblacions, malauradament. Per posar alguns exemples: brossa pels carrers i 

vorals de les illes de contenidors; excrements de gossos que no son recollits pels propietaris; mobiliari públic 

malmès; espais naturals, d'interès i simbòlics del poble amb pintades o embrutats; o malbaratament d'aigua 

aprofitant la falta de comptadors (sí, també són actes incívics). Eliminar tots aquests comportaments és 

pràcticament impossible, ara bé, considero que la millor eina per combatre l'incivisme en la població és 

l'educació. Sí, es pot sancionar i és pot multar a la gent que no fa les coses com toca, però no deixa de ser 

una solució momentània, el problema d'arrel hi segueix sent. L'educació és la millor solució a mitjà i llarg 

termini per millorar la convivència.  

M'agradaria fer un petit incís i posar en valor, també, el treball amb valors que es fa des de ja fa uns anys a 

l'Agrupament Escolta del poble intentant educar infants i joves per a que creixin sent millors persones.  

Entre tots hem de treballar per millorar la convivència de tota la Vila. Ens estimem Torres, casa nostra, i el 

volem lliure d'actes incívics”. 
 

 

 
 

 

Què és l’incivisme per a tu? Consideres que es pot justificar? 

“Considero que l’incivisme és un mal comportament, no respectuós amb 

les regles de convivència pública que, entre tots i totes, hauríem de 

millorar. Hem de defensar l’espai públic del nostre poble contra 

l’incivisme perquè és de tothom i cal estimar-lo i cuidar-lo. 

Per mi, és injustificable, sobretot dins la via urbana, ja que des de fa 

temps estem molt ben equipats en contenidors, papereres i altres 

sistemes que faciliten la recollida de deixalles. Ara, a part de les illes de 

selecció de residus, també disposem com a novetat de papereres pels 

excrements de les mascotes. Quan sortim a la via verda, hem de saber 

respectar el medi igualment i ser conscients que les restes que creem, 

les hem de saber recollir i, si cal, emportar-les i tirar-les on pertoqui”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

BRIAN CURCÓ PANADÉS  (24 anys)   
 

Gestor de transport i logística 

MONTSE FILLELA BIGATÀ  (39 anys)   
 

Tècnic auxiliar  

en perruqueria 
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Has detectat accions incíviques a Torres de Segre? Com creus que es podrien minimitzar, o fins i tot, 

eliminar del nostre municipi? 

“Sí, i tant que he vist accions incíviques!. Sense anar més lluny, prop de casa, he pogut veure que ve molta 

gent d’altres municipis propers, que tenen el sistema de recollida porta a porta, a tirar els seus residus i els 

acostumen a deixar a fora els contenidors degut al gran volum que duen o també perquè tenen pressa i/o 

per comoditat d’ells. Segurament, aquests municipis no estiguin equipats com pertoca en aquest tema i una 

solució potser podria ser establir un diàleg amb l’equip de govern d’aquestes poblacions per mirar de 

controlar i resoldre aquestes situacions reiterades que ens afecten a la resta del veïnat. 

També m’agradaria comentar que, cada matí, hi ha gent que treu el gos perquè deixi els excrements a la 

porta de la pastisseria. Això és un acte molt repugnant i desagradable, ja que cap dia ho recull quan treu a 

passejar la seva mascota. Una possible solució seria fer-li recollir cada dia fins que agafés l’hàbit i tingués 

clara la seva responsabilitat. 

Tampoc em sembla correcte que, durant la temporada de la recollida de la fruita a l’estiu, es begui al carrer 

o la porta de determinats llocs del poble i que, a més, llencin les llaunes o ampolles a la via pública. 

Soc conscient que s’està molt a sobre de tot això, però també considero que per intentar millorar l’incivisme 

en general cal un esforç de tots i totes”. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Què és l’incivisme per a tu? Consideres que es pot justificar? 

“Jo, definiria l’incivisme com un comportament irrespectuós amb les 

normes de convivència de la nostra societat actual. 

Crec que totes les accions incíviques només tenen censura, en cap 

moment hi pot haver lloc per a la seva justificació”. 
 

 

 

 

Has detectat accions incíviques a Torres de Segre? Com creus que 

es podrien minimitzar, o fins i tot, eliminar del nostre municipi? 

“Sí, sovint en trobo, ja que hi ha moltes accions incíviques que no 

entenen d’edat, de sexe ni de nacionalitat.   

Al poble, per exemple, tenim illes de contenidors, papereres, 

deixalleria mòbil, contenidors de voluminosos, dispensadors de 

bosses per recollir excrements de les mascotes, entre altres serveis, 

tot per facilitar el reciclatge i la cura de l’entorn i em sap greu que, 

sovint, no s’utilitzin adequadament. 
 

Penso que es podria reduir i millorar, invertint molt més amb una bona educació familiar i escolar. També, 

per part nostra, els Agents Municipals, intentem ensenyar i educar molts comportaments incívics que ens 

trobem a diari però, si no és suficient, entren en joc les lleis o els ‘mandants’ als quals han de donar obligat 

compliment, d’aquesta manera crec que conscienciarem a totes les vilatanes i vilatans i farem de Torres de 

Segre un poble modèlic net i cívic”. 
 

 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

JORDI EXTREMERA SOLANA  (41 anys)   
 

 
 

Agent Municipal 
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Què és l’incivisme per a tu? Consideres que es pot justificar? 

“Per mi, seria una acció que s’aparta del bé i de les bons costums en 

general, amb una evident carència de cultura i educació. 

Penso que, de cap manera, té justificació perquè va de portes en fora. 

De segur que si aquest incivisme el rebés la persona que el fa, 

probablement no seria del seu grat”. 
 

 

Has detectat accions incíviques a Torres de Segre? Com creus que 

es podrien minimitzar, o fins i tot, eliminar del nostre municipi? 

“Sí que detecto accions incíviques al municipi, entenent que aquestes 

comprenen un ventall molt ampli d’accions. A més a més, detectar-les 

i actuar és la meva feina.  

A Torres, per exemple, ens trobem una mica de tot, des de no 

arreplegar les caques dels gossos, tirar enruna on no toca, no tirar la 

brossa als contenidors, etc. 

Considero que es podrien reduir amb unes ordenances reglamentades amb tres fases, prevenció, posada en 

practica i compliment total. Tot en un fulletó anunciant la intenció de condicionar el poble als ulls dels 

visitants, perquè la netedat és el que més salta a la vista”. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què és l’incivisme per a tu? Consideres que es pot justificar? 

“Contestaré a nivell personal, perquè cadascú tenim la nostra manera 

de pensar i veure les coses. L’incivisme per mi és no respectar el que 

són les zones comunes, com ara els parcs infantils on, ja que hi ha 

papereres no costa gaire posar-ho allí i no deixar-ho per terra. El 

mateix passa, per exemple, amb els contenidors de les escombraries, 

que s’ha de procurar deixar les deixalles a dins, tant per una qüestió 

d’imatge com per higiene i salut, una acció que afecta també a la resta 

de veïnat i, segons en quins casos, no és justificable”. 
 

 

Has detectat accions incíviques a Torres de Segre? Com creus que 

es podrien minimitzar, o fins i tot, eliminar del nostre municipi? 

“Personalment, no he vist accions incíviques, cosa que me n’alegro 

perquè segur que resulta una situació molt desagradable, tret dels 

contenidors de les escombraries i de les llaunes i mascaretes tirades. 

Pel que fa al fet de si es poden minimitzar o fins i tot eliminar, jo considero que posant tothom una mica de 

la nostra part..., per què no?. En el nostre cas, tenim un poble molt bonic i entre tots i totes l’hem de cuidar”. 
 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

TERE BIOSCA RIBES  (66 anys)  
 

Jubilada 

PILAR MARSELLÉS BALLESTÉ  (62 anys)   
 

 
 

Agent Municipal 
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Què és l’incivisme per a tu? Consideres que es pot justificar? 

“Crec que les persones incíviques són aquelles que no respecten ni els 

llocs ni les coses comunitàries. Entre tots podríem fer les coses bé, però 

hi ha persones que van a molestar als altres i això no pot ser. 

Hi ha gent, aquí a Torres també, que es comporten de manera perillosa 

i posen en perill a altres persones, i que són reincidents, però com que 

sembla que no hi hagi justícia..., en lloc de ser a la presó o al seu país, 

són al carrer i així, no anem bé.  

No, no es pot justificar, crec que són persones que no tenen 

coneixement”. 
 

Has detectat accions incíviques a Torres de Segre? Com creus que 

es podrien minimitzar, o fins i tot, eliminar del nostre municipi? 

“Ja em diràs en què destorba un senyal de tràfic o una paperera per 

haver de trencar-la o arrencar-la?, això són gamberrades, i sempre han existit. Per divertir-se, no cal trencar 

res, jo quan era jove em divertia, però d’una altra manera. 

El poble està brut perquè hi ha gent que llencen les coses a terra, per exemple es veuen moltes mascaretes, 

tot i que s’han posat més papereres.  

Moltes vegades, els clients dels bars fumen al carrer i omplen la vorera, si passa una senyora, per exemple, 

és ella la que ha de baixar per poder passar perquè ningú s’aparta. Això no pot ser!. 

Ja fa dies que es va calar foc a un contenidor. A qui se li acut de llençar-hi cendres enceses?, això és que algú 

volia calar foc, sinó... no s’entén. És difícil controlar-ho, el millor seria posar més vigilància, però avui en dia, 

ni els mossos ni els agutzils no poden fer res. Com ja he dit, falta justícia, aquell que faci mal, que ho pagui!”. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Què és l’incivisme per a tu? Consideres que es pot justificar? 

“Per a mi incivisme és no respectar el nostre entorn on vivim, 

desmillorant-lo en qualsevol aspecte. 

Penso que no té cap mena de justificació, ja que es perjudica un espai 

comú on hi hem de conviure tots”. 
 

 

 

Has detectat accions incíviques a Torres de Segre? Com creus que 

es podrien minimitzar, o fins i tot, eliminar del nostre municipi? 

“Malauradament, es van veient sovint accions incíviques: pintades a les 

parets, excrements al terra, brossa tirada al carrer o fora dels 

contenidors, contenidors cremats, cablejat de coure robats, bancs 

trencats, restes de sopars i ampolles (botellons), xeringues al terra… 

Suposo que amb més sancions es podria millorar, però l’educació des 

de ben petits és fonamental, tant a l’escola com a casa”. 

La veu dels nostres veïns i veïnes 
 

LOURDES BELLOT MOLLET  (74 anys) 

 

 

 

Jubilada 

ANTONIO MURILLO HERNÁNDEZ  (72 anys)  
 

Jubilat  
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TORNEN LES RUTES GUIADES A TORRES DE SEGRE  

PER A DESCOBRIR LA FLORACIÓ, UTXESA I CARRASSUMADA  
 

 

Coincidint amb aquest espectacle natural de la primavera, l’Ajuntament de la vila organitza activitats 

durant els dos primers caps de setmana de març.  
 

 

Els arbres fruiters del Baix Segre 

començaran a florir en els pròxims dies, 

i una temporada més, coincidint amb 

aquest espectacle natural de la 

primavera, l’Ajuntament de Torres de 

Segre organitza rutes guiades durant els 

dos primers caps de setmana de març. 

La gent que visiti Torres de Segre 

aquests dies podrà gaudir amb tot detall 

d’un entorn natural on destaquen la 

Reserva Natural d’Utxesa, el Turó de 

Carrassumada i el riu Segre.  
 

 

 

Els dissabtes 5 i 12 de març, la visita guiada s’iniciarà 

al matí a davant de l’Ajuntament de Torres de Segre 

amb les explicacions d’un enginyer tècnic agrícola. La ruta 

seguirà en cotxe, amb parades per a contemplar la floració, fins 

a arribar al Turó de Carrassumada on hi haurà explicacions 

sobre l’ermita i el monument ‘Mai més’. Després de 

contemplar les vistes dels camps des de dalt del tossal, la 

següent parada serà la Reserva Natural d’Utxesa, on la gent 

descobrirà, de la mà d’un tècnic en Turisme de l’Ajuntament, 

l’embassament i l’exposició de fauna del Punt d’Informació ‘La 

Fusteria’. Després de dinar, la ruta guiada finalitzarà amb la 

visita al Museu de l’Evolució, situat a l’antic molí de la vila.  
 

 

Els diumenges 6 i 13 de març, la ruta guiada només 

és durant el matí i els visitants poden triar entre dues 

opcions a l’hora d’iniciar el recorregut. El primer dia el lloc de 

sortida és el Punt d’Informació d’Utxesa ‘La Fusteria’ i inclou la 

visita a l’exposició de fauna. Tot seguit, hi haurà una caminada 

vora l’embassament i descoberta dels camps florits, amb 

explicacions tècniques. Per últim, la gent es desplaçarà en vehicles direcció a Carrassumada, passant pels 

camins dels Secans, i al turó coneixeran les curiositats de l’ermita i del monument ‘Mai més’. El segon 

diumenge, la ruta comença des de l’antic Molí per a poder visitar el Museu de l’Evolució. El recorregut 

continua amb una caminada a peu, passant per més camps florits, i també acaba al turó de Carrassumada.  
 

 

 

Les persones interessades a participar en les rutes guiades han d’inscriure’s a la pàgina web de l’Ajuntament de 

Torres de Segre. Per a més informació, poden contactar als telèfons 973 79 60 05 i 660 61 26 15. Les activitats de 

dissabte tenen un preu de 5 euros, les de diumenge 3 euros i els pagaments s’han de fer via transferència bancària.  
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Presentació de les rutes guiades de la floració 2022 a Torres de Segre 
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LA FLORACIÓ  
 

Durant el mes de març, al Baix Segre té lloc l’esclat en flor de 

la majoria de varietats d’arbres de fruita dolça. Una enorme 

catifa de flors rosades cobreix els camps i proporciona a 

tothom que vulgui admirar-la una de les imatges més belles 

que la natura pot oferir. Aquestes flors acabaran esdevenint 

préssecs, nectarines, peres o pomes, uns fruits produïts amb 

esforç i cura pels agricultors, i que formen part de la nostra 

dieta mediterrània i que arriben a les taules de tot el món. 

Torres de Segre compta amb uns paratges emblemàtics com 

la Reserva Natural d’Utxesa i el Turó de Carrassumada, des 

d’on es poden contemplar el paisatge florit. 

 

RESERVA NATURAL DE FAUNA SALVATGE I ZONA HUMIDA D'UTXESA  
 

Utxesa és un embassament pertanyent a la conca del riu 

Segre i amb el pas del temps ha esdevingut en un Espai 

Natural: actualment acull una gran diversitat de flora i fauna 

i aplega una mostra completa del paisatge àrid característic 

de la Plana de Lleida. Creat l’any 1912, és un pantà singular, 

ja que no es troba a cap riu sinó al mig del traçat del Canal 

Industrial de Seròs: la superfície de l’embassament és de 264 

hectàrees i té un perímetre de 19,5 quilòmetres. Com a zona 

humida, és un dels espais de Catalunya que presenta més 

interès ornitològic per la diversitat d’aus aquàtiques, 

migratòries i sedentàries. L’any 1990 es va declarar Reserva 

Natural de Fauna Salvatge, i des de llavors, també s’inclou dins del Catàleg de Zones Humides. Any rere any, 

Utxesa registra un increment del seu nombre de visites fins a arribar a convertir-se en un destí natural de 

referència entre la població de Ponent i experts provinents del territori com de la resta del país i l’estranger. 

 

EL TURÓ DE CARRASSUMADA  
 

La vista panoràmica des de dalt del 

turó de Carrassumada és una de les 

millors del Baix Segrià. A causa de la 

seva ubicació es pot gaudir en 360 

graus de la plana i captar la bellesa 

dels colors que ofereix la terra, els 

arbres, les muntanyes i el cel en les 

diferents èpoques de l’any. Tal com 

passa en aquesta època en molts 

indrets del Segrià, la imatge que s’obre 

als ulls del visitant durant l’època de 

floració és un autèntic espectacle 

digne de veure. 

 

La floració dels arbres fruiters a Torres de Segre 

L’embassament d’Utxesa amb Carrassumada i els arbres florits 

Imatge aèria del turó i l’Ermita de Carrassumada i la vista privilegiada que ofereix en 360º  

Christian Aranda Cubeles 
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NOVES CORTINES A LA SALA DE PSICOMOTRICITAT DE L’ESCOLA 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha instal·lat unes noves cortines que substitueixen les anteriors, a la sala 

interior de l’Escola Carrassumada que, habitualment, es destina per fer les sessions de psicomotricitat o 

d’educació física. Un espai que també és utilitzat com a lloc per a fer la migdiada els més menuts que es 

queden al migdia al menjador escolar. 

La col·locació d’aquestes cortines noves que són de sistema tradicional corredor sobre una barra, permet 

renovar els estors que hi havia fins ara, que es trobaven en mal estat i no aconseguien enfosquir la sala, un 

aspecte important que no permetia el bon descans dels nens i les nenes més petites que descansen després 

de dinar. Amb aquest muntatge, la imatge de l’espai millora i alhora s’aconsegueix el propòsit abans esmentat 

tot facilitant el seu plegament i desplegament si es vol l’entrada de la llum solar. 

 

 

CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA DE CARRERS I ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha signat un contracte de servei temporal d’un any amb ‘Serveis LIC’, una 

empresa de neteja especialitzada que, el primer divendres de cada mes, vindrà a netejar els carrers i els 

diferents espais del municipi amb una màquina i un operari amb un bufador. El mes de febrer ha estat el 

primer cop que han vingut a fer el servei amb un resultat força positiu. 

La idea del consistori és mantenir un sistema de neteja constant que es reforçarà en endavant amb la tasca 

diària d’un membre de la brigada que netejarà a peu la població. Dues accions complementàries que han 

d’ajudar a mantenir Torres de Segre més net, això sí amb la inestimable col·laboració del veïnat. 

 

AC
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La primera imatge mostra les cortines velles un dia durant la migdiada i les altres dues corresponen a les noves ja instal·lades 

Algunes imatges de l’actuació feta per l’empresa de neteja durant el mes de febrer pels carrers de la població 
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ALTRES ACTUACIONS DE NETEJA DUTES A TERME DURANT EL MES DE FEBRER 
 

En cada edició de la present revista s’exposa, a 

grans trets, les diferents zones on s’ha actuat en 

matèria de neteja.  

Una tasca que, des de fa molt de temps, ve a ser 

un dels objectius diaris més importants i que no 

sempre va acompanyada de la col·laboració 

ciutadana, una premissa prou important que 

ajuda molt. No per aquest motiu, es deixarà de 

netejar i de mantenir la millor de cara als 

diversos indrets de la nostra estimada vila, 

essent conscients dels recursos disponibles i del 

gran volum de feina a fer cada dia.  

En aquesta ocasió, membres de la brigada 

municipal han seguit fent les tasques de neteja 

assignades, d’entre les quals destaquem: 
 

✓ Repàs setmanal a la zona de ‘Les Casetes’. 

S’ha netejat els carrers interiors dels 

habitatges familiars i la resta d’espais 

d’aquesta zona de la població. 

✓ Neteja del pàrquing habilitat fa uns anys, al 

carrer Progrés, costat del consultori 

municipal, on hi havia una gran quantitat de 

fulles i brossa acumulada. 

✓ Neteja de la part inferior de les illes dels 

contenidors instal·lades en diversos punts de 

la població. Amb l’ajuda d’una màquina 

elevadora, s’ha aprofitat que passava la 

màquina netejadora dels carrers. 

✓ Neteja del dipòsit d’aigua neta de la 

depuradora que abasteix la zona de ‘Les 

Casetes’. Una feina que s’ha fet amb aigua a 

pressió després de buidar-lo, per finalment 

tornar a omplir-lo amb aigua potable. 

 

REPARACIÓ DE LA BAIXADA DE LA VORERA NOVA DEL CARRER PRAT DE LA RIBA 
 

 

S’ha arreglat la baixada d’un dels trams de la vorera nova del carrer 

Prat de la Riba. En concret, la que es troba a l’alçada del magatzem 

de Fruites Font, que presentava un escaló perillós per als vianants 

ja que finalitzava per continuar-la en endavant. 

Per resoldre el desnivell existent i reduir els possibles riscos 

d’accident, s’ha fet una rampa amb formigó per millorar 

l’accessibilitat de la gent que habitualment transita en aquesta 

nova zona del poble.  

Diverses fotografies de les actuacions de neteja efectuades 
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PREPARATIUS PER LA VIII VOLTA AL PANTÀ D’UTXESA 
 

Dies abans de la celebració d’aquest esdeveniment esportiu, 

la brigada municipal ha estat efectuant una sèrie 

d’actuacions i preparatius, sobretot, en la zona propera a 

l’edifici de La Fusteria així com pels seus voltants, punt de 

màxima confluència de la gent. 

D’entre aquestes tasques dutes a terme es pot destacar: 

✓ Desplaçar fins a Utxesa bona part del material necessari 

pel dia de la prova. 

✓ Segar les vores del camí que comprèn el recorregut de la 

cursa així com les diferents zones assignades com a lloc 

d’aparcament dels vehicles dels participants, 

col·laboradors i visitants en general. 

✓ Reparar algun tram de camins de terra i asfalt malmesos. 

✓ Muntar la barra de la zona d’esmorzar dels participants. 

✓ Instal·lar un escenari d’entrega de premis, de 6 per 6 

metres. Enguany, una empresa especialitzada s’ha 

encarregat del seu muntatge adequant-lo a les normes de 

seguretat. Un escenari que es deixarà muntat durant uns 

dies més per acollir les diferents activitats de la floració. 

✓ Instal·lar provisionalment uns quadres de llums a la zona 

de sortida i arribada de la Volta, per a cobrir les necessitats 

dels diferents espais. 
 

A més, el dissabte anterior a la Volta, una part del voluntariat 

inscrit s’ha desplaçat fins a Utxesa per a donar un cop de mà 

en la confecció de les bosses dels corredors mentre els 

membres de l’organització dels tres pobles han estat 

treballant, sense descans, en tot el muntatge de la 

infraestructura per deixar-ho, tot llest per a l’endemà. 

 

Finalment, arribat el gran dia, després d’una bona jornada matinal i d’unes intenses hores d’activitat 

esportiva i familiar en un entorn inigualable, ha arribat el moment de tornar a posar ordre, recollir-ho tot i 

deixar l’indret tal com es trobava al principi amb el convenciment de l’èxit de l’activitat i del reconeixement 

a moltes hores de dedicació i d’esforç. 

Tasques de sega i condicionament de la zona de pàrquing  

Tram de terra reparat que duu a una de les urbanitzacions  

L’escenari i el punt de sortida i arribada, dos espais molt importants que s’han muntat entre el dia anterior i el mateix de la cursa atlètica  
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ACTUACIÓ A L’ENTRADA DEL TANATORI MUNICIPAL 
 

Aquest passat mes, s’ha reparat l’entrada deteriorada del Tanatori Municipal. Una actuació prou necessària 

que ha permès solucionar els problemes d’accés a peu en aquesta instal·lació ja que el sòl de l’entrada es 

trobava malmesa a causa del desgast i el pas del temps i suposava un perill d’entrebanc o accident pel nostre 

veïnat. La retirada completa de la part afectada, el posterior sanejament i el formigonat de nou amb el 

poliment final corresponent, ha deixat un accés amb les condicions que pertoquen.  

 
 

COL·LOCACIÓ DE NOVES SENYALS A DIVERSOS INDRETS DEL MUNICIPI 
 

Seguint amb el desenvolupament del Pla local per millorar la seguretat viària, que es va iniciar fa uns mesos 

amb l’actuació en determinades zones de la vila tals com les rodalies de l’Escola i el pavelló, entre altres, 

aquests dies, s’han reposat i col·locat diverses senyals en punts del municipi: 

• Senyal de ‘rotonda’ (obligació de girar), al monument de l’Ateneu de la Plaça del Castell. 

• Senyal Stop i de ‘pas de vianants’, al principi del carrer Lleida. 

• Senyal de ‘prohibit el pas’ direcció al poble i de ‘direcció obligatòria’ cap als ‘Plans’ a la zona de ‘Les 

Casetes’. 

• Senyals de ‘tram compartit’ i ‘Stop’, a diferents camins d’Utxesa. S’han reparat aquests senyals que 

havien estat trencats. 

Procés de reparació de l’entrada del Tanatori Municipal que ha permès restablir el ferm malmès 

Alguns dels senyals que s’han restablert de nou o s’han instal·lat al municipi i Utxesa que han de servir per garantir una millor informació i seguretat 
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INSTAL·LACIÓ DE PAPERERES AMB DISPENSADOR PER A MASCOTES 
 

L’Ajuntament de Torres de Segre ha instal·lat 10 papereres dispensadores de bosses per recollir els 

excrements de les mascotes. Un nou element que ha d’ajudar a contribuir amb el civisme dins el municipi i 

dona un motiu més per intentar mantenir, entre tot el veïnat, un poble més net i acollidor. En concret, 

aquests dispensadors s’han posat al  Passeig del Segre, carrer Molí, carrer Pompeu Fabra, carrer Canal, Plaça 

Catalunya, carrer Onze de Setembre, Avinguda Pau Casals (2) i camí natural del riu (2). 

 

La responsabilitat dels propietaris de mascotes que les treuen a passejar pels carrers i espais de la vila cada 

dia, és clara i cal que tothom ho respecti. A partir d’ara, tindran una facilitat més per procurar recollir els 

excrements dels seus animals, tot respectant d’aquesta manera els espais públics nets i amb garanties perquè 

tothom en pugui gaudir. 

 

AVARIA D’AIGUA A ‘LES CASETES’ I AL CARRER ONZE DE SETEMBRE 
 

Tal com es produeix habitualment, aquests dies, s’ha hagut d’actuar en dues avaries d’aigua detectades en 

llocs diferents del municipi, una a l’altura de la ‘rotonda del carro’ de la zona de ‘les Casetes’ i l’altra al carrer 

Onze de Setembre.  

En ambdues, s’ha perforat la part del paviment on s’ha detectat la pèrdua d’aigua fins a cercar l’origen i poder 

substituir el tram afectat per un de nou. Resolta l’avaria, s’ha tornat a tapar l’obertura i, en el cas del carrer 

Onze de Setembre, s’ha aprofitat la mateixa actuació per deixar-hi instal·lades dues caixes que acolliran la 

posada en marxa del sistema de comptadors d’aigua. 

Malauradament, aquestes avaries en el sistema de subministrament d’aigua potable són força recurrents ja 

que les canonades municipals que transporten l’aigua són força antigues i estan fetes de material que es 

degrada amb el temps. Des del Consistori, s’estan intensificant els estudis per mirar de renovar trams, tot 

coincidint amb la implantació propera dels comptadors d’aigua. 

La instal·lació dels dispensadors s’ha completat satisfactòriament en diversos espais de la població i ja estan en funcionament 
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REPARACIÓ D’EMBORNALS DE LA VORERA DEL CARRER VALL 
 

Durant el mes de febrer, membres de la brigada municipal han estat 

reparant diversos trams d’embornals situats a la part final del carrer Vall 

que estaven en mal estat i malmesos pel pas del temps i l’impacte continu 

de les rodes dels vehicles. L’actuació s’ha desenvolupat tot realitzant primer 

un sanejament de la part afectada i la retirada del material trencat per 

completar la tasca amb ciment fred i el posterior refinat i acabat. 

Una reparació que s’anirà fent extensiva i de manera progressiva, en els 

diferents carrers del poble on es detectin aquestes irregularitats en la vorera, 

que resulten un cert perill d’accident pels vianants. 

 

REPARACIÓ DE LA CORTINA DIVISÒRIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 

S’ha reparat la cortina de grans dimensions de la pista 

del pavelló que s’havia esquinçat de la seva part central. 

Aquesta lona que es plega i desplega mitjançant un 

sistema de guia col·locada al sostre, serveix per separar 

l’espai de la pista en dues parts i s’empra habitualment 

quan coincideixen dues activitats alhora. Fruit d’això, 

s’ha trencat una part superior i s’ha hagut de reparar per 

evitar que el tall es fes més gran. Per fer-ho, una empresa 

especialitzada en aquest tipus de material ha utilitzat una 

màquina elevadora amb la qual han accedit a la part 

afectada i l’han pogut soldar per deixar-la com a nova.  

 

INSTAL·LACIÓ D’UNS ARMARIS PER GUARDAR ROBA ALS CAMERINOS DEL POLIESPORTIU 
 

A finals de mes, s’han acabat d’instal·lar cinc 

armaris blancs per a guardar-hi roba als 

camerinos que hi ha situats a la part superior 

de l’escenari del pavelló municipal.  

Amb aquests armaris es resolt un problema 

recurrent que es troben els i les artistes que 

vénen a actuar al nostre poble durant l’any i 

que utilitzen aquests vestidors per preparar-

se de cara a la seva actuació. 

 

TRACTAMENT I RESSEMBRADA A LA GESPA DE LES PISCINES MUNICIPALS 
 

 

Aprofitant que entrem en període de bon temps i que l’estat de la gespa de 

les piscines ha anat deteriorant-se en els darrers anys, s’ha procedit a fer una 

tasca d’airejar, ressembrar i adobar per mirar de renovar part de la gespa 

més vella i alhora, donar més força a l’existent amb el propòsit d’aconseguir 

una millora en el ‘verd’ de la instal·lació de cara a la temporada d’estiu que 

acostuma a iniciar-se a finals de juny. D’aquesta manera, amb l’ajuda d’un 

bon reg, la nova gespa tindrà temps d’agafar força i estar més preparada. 

Imatge de la cortina trencada i la posterior reparació 
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NOVETATS EN LES QUATRE PRINCIPALS OBRES MUNICIPALS ENGEGADES 
 

 

Les quatre obres municipals més importants que estan en marxa a Torres de Segre han continuat avançant 

durant el mes de febrer i la seva evolució continua essent favorable.  

En aquest espai de la revista i mentre duri la seva execució, procurarem anar informant al veïnat de la seva 

evolució tot repassant quines són les últimes novetats de cadascuna i poder saber l’estat en que es troben i 

el termini d’execució: 
 

 

 

 

 La PISTA ESPORTIVA i el PARC INFANTIL de vora l’Escola Carrassumada presenten molts canvis a simple 

vista. Recentment, s’ha anivellat tot el terreny i s’han plantat set arbres (til·lers) que contribuiran a fer 

més verd l’espai a la vegada que oferiran ombra quan les temperatures siguin més altes.  

També s’ha abocat el formigó al costat de la vorera per, posteriorment, poder col·locar a sobre els panots 

i altres elements com bancs, resultant un ampli passeig de descans, així com el formigonat de la base del 

parc infantil que acollirà en breu aquest nou espai de lleure. 

 

 

 

 

 Pel que fa a l’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI, durant les últimes setmanes, el mur perimetral ha quedat 

finalitzat i pràcticament tancat (a faltar de col·locar una porta d’accés). Els primers nous nínxols instal·lats 

també estan enllestits després de completar la part frontal que millora el seu acabat.  

En els propers dies, està previst procedir a la plantació de l’arbrat i de la zona enjardinada que completarà 

l’espai ampliat d’aquest equipament municipal. 

 

 

 

 

 

 

 
Els nous nínxols i el tancament perimetral finalitzat gairebé completen l’actuació d’ampliació a falta de la plantació d’arbrat i la zona enjardinada 

Anivellament del terreny abans de fer la llosa de formigó per la pista i el parc infantil així com la plantació de l’arbrat corresponent 
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 Referent a l’obra del CENTRE CÍVIC que ha d’acollir l’edifici de les antigues escoles, durant aquests dies, 

han continuat les tasques de col·locació de les parets de cartró guix (pladur) en ambdues plantes de 

l’edifici i que delimiten les diferents estances d’aquest important equipament municipal.  

De manera imminent també s’iniciarà l’obertura de les finestres tapiades per instal·lar els tancaments a 

mida amb alumini a la planta baixa de l’edifici. Unes finestres que conservaran la seva estructura i mida 

original per mantenir l’estètica de l’edifici. 

 

 Per últim, la RENOVACIÓ DE LA PLAÇA DEL BOU també segueix a bon ritme. En els últims dies s’han 

arrebossat les parets malmeses i s’ha elevat el mur perimetral que toca a les cases del voltant.  

Les següents tasques que es desenvoluparan en breu se centraran a pintar tot l’espai d’un color uniforme 

per netejar les parets de les pintades, plantar arbres i incorporar mobiliari urbà.  

 

 

Esperem que al pròxim número puguem ampliar nous avançaments d’aquestes actuacions significatives i 

rellevants del nostre poble que han de permetre ampliar nous serveis i equipaments municipals. 

Unes obres necessàries que esperem que es puguin anar completant en els pròxims dies: l’ampliació del 

cementiri, la plaça el Bou, la pista poliesportiva i el parc infantil.  

La del nou Centre Cívic és, de les quatre, la més complexa i tardarà més a completar-se. Això sí, en totes elles, 

perdura la il·lusió de què els veïns i les veïnes puguem gaudir ben aviat d’aquests nous equipaments 

municipals. 

Panoràmica de la Plaça del Bou amb una part de l’actuació completada 

Fotografies actualitzades del futur gimnàs (esquerra) i de les sales per a les entitats (dreta) 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 18 (06-02-2022)  
 
 

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

BENAVENT ‘A’ 2 - 2 C.E. TORRES 
 

 Jornada 19 (13-02-2022)  

C.E. TORRES 2 - 1 MIRALCAMP CF 

 Jornada 20 (20-02-2022)  

VERDÚ CF ‘A’ 0 - 0 C.E. TORRES 

 Jornada 21 (06-03-2022)  

C.E. TORRES  -  SANT GUIM CF 

 Jornada 22 (12-03-2022)  
 

MAGRANERS ‘A’  -  C.E. TORRES 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 21 
   

  
 
 

C.E. TORRES SANT GUIM CF 

06/03/2022  16:00H  municipal Torres 
 
 
 
 
 

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 

3 - 0 
C.E. VETERANS 

TORRES 
 
 
 

Golejadors   
   

 
 
 

  
 

 

 

 
Classificacions i resultats esportius dels nostres equips de futbol, futbol sala i bitlles 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Sènior) 
 

 

Jornada 10 (09-02-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 3a Divisió Catalana – Grup 17 Lleida) 

FS  
ALTORRICÓ ‘B’ 

1 - 2 
PARTIT APLAÇAT 

C.E. FS TORRES 
 

 Jornada 11 (06-02-2022)  

C.E. FS TORRES 2 - 1 MAIALS F.S. ‘B’ 
 

Jornada 12 (13-02-2022)  

C.E. FS TORRES 6 - 0 TEMPLERS ‘A’ 

 Jornada 13 (19-02-2022)  

FS ALBI MB 3 - 3 C.E. FS TORRES 
 
 

Golejadors  Proper partit – Jornada14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 C.E. TORRES FS SÈNIOR F.S. VINAIXA ‘A’ 

 06/03/2022       19:00H     municipal Torres 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Juvenil)  

 
 

Jornada 10 (26-02-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 9 Lleida) 

E.F.PONT RIB.  -  
PARTIT APLAÇAT C.E.T. JUVENIL  

 Jornada 11 (05-02-2022)  

C.E.T. JUVENIL 2 - 2  EPISCOPAL ‘A’ 

 Jornada 12 (12-02-2022)  

C.E.T. JUVENIL 0 - 2 P. ALCARRÀS 

 Jornada 13 (19-02-2022)  

TARREGA FS ‘B’ 4 - 0 C.E.T. JUVENIL 
 

Golejadors 

 

Proper partit – Jornada 14 

  

 
 

 
 
 

 

C.E. TORRES FS JUVENIL RAIER CFS ‘A’ 

 

05/03/2022      16:00H     pavelló Torres 
 
 
 

 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Infantil) 

 

 

Jornada 12 (05-02-2022) 

  

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

C.E.T. INFANTIL 5 - 1 ALMACELLES 

 

 
 

Jornada 13 (12-02-2022) 

  

LINYOLA ‘A’ 4 - 5 C.E.T. INFANTIL 

 

Jornada 14 (19-02-2022) 

 

BALAGUER V. ‘C’ 3 - 2 C.E.T. INFANTIL 
 

Jornada 15 (05-03-2022) 

 

C.E.T. INFANTIL - CERVERA FS ‘B’ 
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Destaquem...  
 

L’equip amateur de futbol camp no acaba de recuperar les bones sensacions de primers de 

temporada i tanca el febrer amb una victòria i dos empats que el manté vuitè del Grup 21 de 

Lleida de la 4a Divisió Catalana. 
 

L’equip amateur de futbol sala, recupera el liderat a la classificació del Grup 17 de la 3a Divisió 

Catalana després de 3 victòries i un empat en els darrers quatre partits. 
 

Dinàmica negativa de l’equip juvenil de futbol sala, que acumula 9 derrotes, 1 victòria i 1 empat 

que el segueix deixant a la cua de la classificació. 
 

Malgrat la derrota en el darrer partit, l’infantil de futbol sala, realitza un bon mes de febrer 

que el situa en el vuitè lloc de la taula amb 18 punts i empatat amb el setè classificat. 
 

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

sala que sense més dates per poder recuperar-los, acaba la lliga regular en penúltim lloc. 
 

L’equip de Bitlles es situa segon del seu grup, empatat a punts amb el primer el Fraga, però 

amb un partit més. El partit que resta pendent contra el conjunt de la franja resultarà clau. 

 
 

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 
 
 
 Per  

 

Jornada 9 (partit suspès) 

 

DAYTONA CAT  -  
 
 

C.E.T. BENJAMÍ 

 

Jornada 10 (partit suspès) 

 

FS MAIALS ‘A’  -  
 

C.E.T. BENJAMÍ 

 

Jornada 7 (partit suspès) 

 

C.E.T. BENJAMÍ  -  ALMACELLES 

  

 

Segona Volta  CLASSIFICACIÓ 
(Associació Clubs Bitlles Tradicionals Lleidatanes Lleure)   Jornada 4 (20-02-2022)   

C. Bitlles 
ALBATÀRREC 

348 - 428  

C. AT. BITLLES 
TORRES 

 Equips     PJ PG PE PP Punts 

FRAGA 4 4 0 0 8 

 Jornada 5 (06-03-2022) 
 

 TORRES DE SEGRE 5 4 0 1 8 

C. AT. BITLLES 
TORRES 

-  

PARTIT APLAÇAT   
C. Bitlles 

FRAGA 

 ALCARRÀS 5 1 0 4 2 

ALBATÀRREC 4 0 0 4 0 
 

Jornada 6 (13-02-2022)         

C. AT. BITLLES 
TORRES 

533 - 456 
C. Bitlles 

ALCARRÀS 

 
 

PJ = Partits Jugats      PG = Partits Guanyats      PE = Partits Empatats     PP = Partits Perduts 

 

*Els tres partits pendents de disputar pel conjunt torressenc finalment no es 

disputaran a causa dels ajornaments d’encontres a per afectació de la Covid-

19 i per manca de dates alternatives de la Federació Catalana de Futbol, 

finalitzant la competició regular. 

 



 
 

 
49 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE FEBRER – Març 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa prop de divuit anys que el Joan Ramon Ruestes és el 

conserge de l’Escola Carrassumada de Torres de Segre.  

El dia 28 de febrer d’aquest 2022, deixarà de ser-ho perquè 

li ha arribat l’hora de la jubilació.  

Hem cregut que tants anys de dedicació a la nostra escola, 

als nostres fills i filles i al professorat, es mereixen tenir-lo 

com a protagonista de l’apartat de L’Entrevista d’aquesta 

edició del Pregoner. 
 

 

 

Com va ser que vas començar a treballar a 

l’escola? 
Va ser durant el curs escolar 2004 - 2005 quan es van 

inaugurar les escoles noves, coincidint amb l’antic 

director i professor, en Sebastià Gertrúdix. 

Mitjançant un pacte de govern del Consistori d’aquell 

temps, se’m va oferir la feina i jo vaig acceptar.  

La feina m’interessava a causa d’una minusvàlida que 

tenia a conseqüència d’unes hèrnies discals a 

l’esquena i unes afectacions a les cervicals que feien 

que hagués de deixar la feina que tenia a la fàbrica 

d’explosius.  

La tasca que m’oferien no era pesada i vaig considerar 

que la podia fer. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quina ha estat la teva feina com a conserge? 

Jo he hagut de fer sempre una mica de tot i estar 

pendent de moltes coses a la vegada.  

Entre altres tasques, he d’estar a l’aguait que 

funcionin tots els serveis del centre com ara la 

calefacció, l’aigua, els lavabos... En aquest cas, totes 

les avaries que he pogut, les he arreglat. 

També me n’he encarregat de la neteja de les zones 

exteriors: treure la brossa, mantenir els espais 

d’esbarjo nets i en condicions, escombrar, controlar la 

porta d’entrada... 

En general, no ha estat pas una feina dura, diria que 

més aviat distreta. 

Moltes vegades, he hagut d’anar a l’Escola fora del 

meu horari laboral, sigui perquè havia saltat l’alarma 

o a encendre l’estufa el dissabte o el diumenge perquè 

el dilluns les classes tinguessin la temperatura 

adequada, sobretot els mesos de més fred. Mai no he 

dit res a ningú, ho he fet perquè així ho considerava i 

ja està. Sempre he pensat que la meva responsabilitat 

ha anat per damunt del meu horari i les meves 

obligacions. 
 

 

 

“El fer de conserge a l’escola del poble 
m’ha donat vida durant aquests anys, n’estic meravellat!” 

 
 

Conserge Escola Carrassumada 

Va néixer el dia 1 d’abril de l’any 1957 

a Torres de Segre, per tant, té 64 anys. 

Fill del Juanito Ruestes i de la Tresa 

Sanjuan. Té dos germans més joves, 

el Cèsar i la Salomé.  

Està casat amb l’Agustina Vidal Ibars. 

El matrimoni té una filla i un fill: la 

Mercè i el Carles. 

El Joan ha fet de pagès, de carretoner, 

ha treballat en una fàbrica 

d’explosius, i darrerament ha estat 

fent de conserge a l’Escola 

Carrassumada. 

La seva major afició ha estat el futbol 

i la caça, esport que encara practica. 
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I, en temps de Covid, que has hagut de fer? 

Durant aquests dos cursos s’ha hagut d’intensificar la 

neteja i la desinfecció. Per la canalla el que convingui!. 
 

 

 

 

 

 

D’aquests anys, què és el que destacaries? 

En primer lloc, l’agraïment i l’estima de tot el 

professorat que han passat per l’Escola, la Llar 

d’infants, les companyes de menjador, de neteja, la 

Maribel, de la secretària, i dels membres de l’Ampa. 

Sé que m’aprecien, com jo els aprecio a ells i elles. De 

fet, no he tingut cap problema amb ningú, sempre he 

intentat tractar a tothom per igual i amb respecte. 

Tota la canalla em coneix i em crida. Sóc molt canaller. 

A l’edat que tinc, molts cops jugo amb els alumnes. 
 

Què ha canviat durant aquests anys? 

Principalment, trobo que ha canviat molt la manera 

d’ensenyar. Tot ha evolucionat i s’ha modernitzat. 

Ara, a les aules, hi tenim pissarres digitals i l’alumnat 

utilitza tauletes i ordinadors, al començament anaven 

amb les llibretes, els bolígrafs i les pissarres de guix.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què canviaries de l’Escola? 

Considero que l’edifici no hauria de tenir dos pisos, 

segons la meva opinió. Fent la planta baixa amb un 

passadís al mig i dues línies de classes, s’hauria 

estalviat molt en calefacció. Tal com és l’escola avui 

costa molt de calefactar-la i, amb els preus dels 

carburants que tenim avui dia pels núvols..., es gasta 

molt. Tot i això, l’edifici és molt gran, bonic i modern. 
 

Alguna anècdota divertida que et faci somriure al 

recordar-la? Mira, sempre passen coses de tota 

manera i he viscut moltes anècdotes. Et diria que, fins 

i tot algun cop he hagut de fer d’infermer. Quan abans 

encara es podia posar Betadine i agua oxigenada per 

curar ferides, els infants que es feien alguna rascada, 

venien corrent cap a mi. Jo els curava, els hi feia quatre 

festes i amb una simple tireta marxaven ben contents 

com si res no hagués passat! 
 

Algun problema a considerar durant aquests anys? 

En totes les feines sempre sorgeixen problemes, que 

s’intenten resoldre, a vegades amb èxit, i d’altres no. 
 

Ha arribat el moment de la jubilació. 

Sí, ja en tinc seixanta cinc, les meves minusvàlues han 

anat augmentant amb l’edat, tinc l’esquena molt 

carregada. Potser encara podria allargar un any més, 

però prefereixo deixar lloc a una altra persona. 
 

Què faràs ara? 

Doncs la veritat és que no en tinc ni idea! Ni m’ho he 

ficat al cap que em jubilo, no ho tinc assumit encara. 

Una cosa tinc molt clara, trobaré a faltar a l’alumnat i 

a les companyes de feina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Joan Ramon, fent tasques de control des de la seva taula del despatx  

El claustre de professores del present curs escolar 2021-22 amb el Joan Ramon, dies abans de jubilar-se definitivament 
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Quins serien els teus consells per a la persona que 

et substitueixi? Li diria que tingui temprança i 

paciència amb tot i amb tothom. De vegades hi ha 

algun/a alumne/a molt revoltós/a però, amb bones 

paraules i lògica, s’ha de controlar la situació. 

Quan jo vaig entrar, com que la feina era nova i a les 

antigues escoles no hi havia conserge, vaig haver 

d’espavilar-me i aprendre la meva feina tot sol.  

No és una tasca pesada però s’ha d’estar molt a 

l’aguait i procurar que tot vagi bé. Estic convençut 

que, si ho fet jo, ho pot fer una altra persona sense 

problema. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

“No podem dir que la feina que ha fet el Joan, durant prop de 

divuit anys, sigui una feina massa coneguda, no ha 

transcendit fora de les quatre parets de l’Escola. Dia a dia, 

sense fer soroll i sense parar de treballar, s’ha encarregat que 

en la segona casa dels nostres infants i el seu professorat, no 

hi faltés res, tot estigués a punt i tot funcionés com una 

màquina de rellotgeria. 

Els petits detalls, el seu rigor i el seu tarannà afable, ha 

aconseguit l’estima de tothom dins del centre educatiu. 

Si mireu la fotografia de la pàgina anterior, m’entendreu.  Allí 

hi veureu que una cosa tan difícil com que, més d’una 

quinzena de professores fessin una valoració positiva de la  

feina del Joan i posessin orgulloses al seu costat, s’ha pogut 

aconseguir sense problema. Ell ho ha fet possible. Estic 

convençuda que tothom a l’escola et trobarà a faltar. 

Felicitats Joan”. 

Joan R. Ruestes Sanjuan 

En Joan Ramon amb 23 anys junt amb un dels seus gossos de caça 

A la porta d’entrada al centre educatiu abans d’un nou dia d’escola  

Amb 18/19 anys, treballant de carretoner a la Cooperativa de Torres 

Principis anys 60. En Joan Ramon de petit, un dia de la Palma Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 



 
 

 
52 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE FEBRER – Març 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -10a PART- 
 

 

 

CARRER CREU -tercera part-  
 

 

Amb aquesta, dediquem una nova edició de l’apartat del Sabies que... de 

la present revista, on detallem la tercera entrega de les botigues i dels 

negocis antics que hi havia als números parells del carrer Creu, acabant 

d’aquesta manera, amb aquest carrer del nostre municipi que, tal com 

heu pogut veure i llegir, es pot considerar un dels més transitats i 

importants de la vila, amb un alt contingut social i històric. 

- ( )- 

CARNISSERIA DEL CECILIO I LA CLARETA  (carrer Creu, 2)   
 

 

Als anys cinquanta, el José Luís Bisús va venir de Peralta d’Alcofea (Osca) 

a Torres de Segre a treballar a la fàbrica d’un parent seu, el Cándido Pomar. 

El jovent, en aquell temps, anava de Festa Major en Festa Major i feien 

moltes amistats. Això, va fer que el Cecilio Falceto, juntament amb el Josep 

Cases, també vinguessin a Torres. Aleshores, van fer relació amb altres 

persones del poble com, per exemple, el Carmelo Aldavert i, de resultes, 

es van fer diverses parelles i matrimonis entre Torres de Segre i Peralta 

d’Alcofea: el Cecilio i la Clareta, l’Armand Bisús i la Justina Gambau, el 

Josep Cases i la Pilar Cuello, el Ramon Cambra i la Carmeta Marsellés. 
 

El Cecilio Falceto Abella, venia d’una família que ja tenia ramat i una 

carnisseria a Peralta d’Alcofea. Es va casar amb la Clara Monné Puig -la 

Clareta, tal com tothom l’anomenava-, a finals dels anys cinquanta.  

El matrimoni, que en la primeria va viure a casa del ‘Carreter’ del carrer 

Creu, que era d’una familiar de la Clareta, començà del ‘no res’ i van haver d’anar a demanar 5.000 pessetes 

a l’antic Banc Popular. 

 

espai d’història local 

 
 

Façana actual de la casa on hi hagué la 

carnisseria del Cecilio i la Clareta 

Anys 50. La Pepita Pons, la Clara Monné i la Rosita Esquerda fent un 

tastet de coca al ‘Café Nuevo’ Anys 50. Una colla de joves del poble. El Cecilio Falceto i el Josep Cases al mig 
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Van muntar la seva primera carnisseria al carrer Vall número 26. Als anys seixanta, van comprar la casa 

que ocupava el número 2 del carrer Creu que era, i encara és avui, la que estava entre ‘Cal Teijo’ i ‘Cal Xet’, 

la de ‘Cal Mosseta’ i hi vivia l’Ambrosia de ‘Cal Cabo’, la germana del Gaspar del ‘Cabo’.  

Allí, va ser on van decidir muntar la carnisseria i a més a més, van construir una granja. D’aquesta manera, 

van crear un cicle tancat en el qual el Cecilio criava el bestiar i, ells mateixos, feien el mondongo ajudats per 

mondongueres com la Juanita Masgoret, veïna del carrer, i l’Anna Landry. 

La botiga del carrer Creu, la van preparar per a supermercat, amb un passadís interior, càmeres frigorífiques, 

dues sales d’esquarterament al darrere i la botiga a la part del davant, amb un mostrador, dues balances 

penjades i cadires per a la clientela. La seva intenció a la llarg termini, era vendre-hi una mica de tot. 
 

A la granja, el Cecilio, hi tenia porcs, corders, conills, gallines i els corresponents ous. Només compraven per 

la carnisseria, un parell de cops per setmana, la carn de vedella a l’empresa Cárnicas Roca de Lleida. 

Compraven els animals de petits i, ells mateixos, els 

criaven i els engreixaven. Generalment, adquirien el 

pinso al Benjamí Pons, de ‘Cal Nadalet’.  Així doncs, 

ells ho produïen gairebé tot, mataven a l’escorxador 

municipal i d’allí, a la botiga.  
 

En aquella època, ens expliquen, que no es llençava 

res del gènere que sobrava a la carnisseria. Els 

Dilluns de Pasqua, el Cecilio, havia de matar molts 

corders dels què segurament no es despatxava tot, 

per exemple podien quedar els fetges. La Clareta 

aprofitava per casa tot el que podia, però també ho 

venien a millor preu a la mare de la Rosa Barbarín, 

la senyora Petra, que estava de cuinera al Ranxo. 

Entre els productes que es podien comprar a la carnisseria també hi havia el típic ‘pot amb sang’ dels corders 

que la gent comprava per a cuinar. 

Al taulell hi estaven tant el Cecilio com la Clareta. Generalment, obria la botiga el Cecilio perquè era el que 

es llevava primer. Anava a la granja a donar menjar, a l’escorxador, arreglava la botiga, esmolava els ganivets  

amb una pedra d’esmolar a pedals, arreglava els papers d’embolicar... i obria, acabava tancant la Clareta.  
 

Tenien obert el negoci gairebé durant tot el dia. El costum d’abans de la majoria de famílies, era la de fer 

una compra diària al poble. Mostra d’això és que, en aquells anys, van coincidir tres o quatre carnisseries al 

poble i totes subsistien i tenien vida. 

Com ja sabem, estar de cara al públic és molt complicat, i més encara quan hi estàs moltes hores, tot i això, 

encara que el Cecilio tingués l’aspecte seriós,  en realitat li agradava molt la broma i darrere el taulell sempre 

deixava anar alguna xerinola que feia riure a les clientes. 

Com que a la família del Cecilio sempre havien estat carnissers, sabia perfectament com tallar les peces de 

carn per a treure’n el millor rendiment possible i no malbaratar res. 

La Clareta, per la seva banda, era una dona molt treballadora, pur nervi, però molt detallista a la vegada a 

l’hora de vendre la carn. Sempre intentava satisfer les expectatives de la clientela i, moltes vegades, la 

balança es decantava cap a la banda d’aquesta. 
 

De fet, aquestes circumstàncies i el fet que la carnisseria estigués en un lloc molt transitat, recordem que 

tot just al davant hi havia la parada de l’autocar que anava i venia de Lleida, va fer que fos una botiga on la 

gent de Torres de Segre hi tenia molta tirada i, constantment, hi havia moviment. 

El Cecilio esquilant una ovella juntament amb un altre company 
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Gilbert Falceto Monné: “Era petit, tenia uns tres o quatre anys i, 

com que no hi havia guarderies, els meus pares em ficaven darrere 

el taulell i les clientes jugaven amb mi quan venien a comprar. Hi 

havia dones del poble que em venien a buscar i em treien a passejar. 

He sentit dir a la meva mare que hi havia una gitana que em 

guardava de vegades. 

Recordo també acompanyar al pare a l’escorxador a matar els 

corders i ell em deia que agafés la manxa, una de petita, per tal 

d’inflar el corder per aprofitar les pells, que també es venien. 

Aquestes tasques avui en dia serien impensables que les fes un 

infant però llavors, era el més natural del món. 

També recordo que el pare tenia molt bona relació amb el senyor 

Víctor Barranco, que era el que tenia cura de les instal·lacions de 

l’escorxador en aquell temps. Tot i que era un home d’un caràcter 

fort, el meu pare, a canvi d’un cap d’un corder, per exemple, podia 

anar a matar a qualsevol hora. 

Com que el pare i la mare es devien al negoci i al poble, alguna 

vegada, per la Festa Major d’hivern o diumenges en general, per 

exemple, si hi havia alguna família a la qual li venien ostes, el pare 

sense pensar-s’ho anava a tallar el corder per cobrir les imprevistes necessitats. 

Sembla que fos ara, quan era petit i feien el mondongo a casa. Tinc al record la imatge de l’olleta bullint 

amb les botifarres blanques, negres, de la llengua, i com embotien les llonganisses”. 
 

Aquest negoci familiar va funcionar fins, 

aproximadament, l’any 1985 quan, degut al mal estat de 

salut de la Clareta, la família va decidir treure’s la 

carnisseria i traspassar-li a la Rosa Barbarín Ochoa, casada 

amb el germà d’ella, el Francesc Monné Puig.  

A la imatge que s’acompanya, es pot veure a la Clara 

Monné agafada del braç del seu marit i del seu germà, en 

Francesc Monné, ben elegants a la sortida de l’església 

parroquial de Torres. 

 

CARNISSERIA DEL FRANCISCO I DE LA ROSA   (carrer Creu, 7)   
 

 

La Rosa Barbarín i el Francesc Monné van reubicar de lloc la carnisseria 

del Cecilio i la Clareta. Ho van fer als baixos de la casa del carrer Creu, 

número  7, justament a l’altre costat del mateix carrer.  

Allí, hi traslladaren la majoria de les coses de l’antic establiment, tan els 

mobles, com les càmeres frigorífiques i els diferents utensilis que 

s’empraven a la carnisseria del Cecilio i la Clareta. 
 

Malauradament, el Francesc Monné tingué un greu accident de cotxe 

anant un dia cap a Tarragona. Aquest fet, va impossibilitar-lo tant a ell 

com a la Rosa per a continuar endavant amb el negoci i, durant un parell 

d’anys aproximadament, el Cecilio i la Clareta van tornar a agafar la 

carnisseria. La casa on hi va haver durant uns anys 

la carnisseria del Francesc i la Rosa Barbarín 

La Clara Monné i el Cecilio Falceto, pares del 

Gilbert Falceto Monné 
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Quan el Francesc es va recuperar, el matrimoni va poder posar-se, un altre cop, al darrere del taulell. 

En aquell temps, també anaven a ajudar a fer el mondongo a ‘la carnisseria de la Barbarín’, la Juliana 

Sanjuan i la seva germana la Tresina Sanjuan, i la que era veïna del davant, la Rosa Mesalles.  

El Cecilio i la Clareta es van jubilar definitivament tant de la carnisseria, i la família es va dedicar, 

exclusivament, a les terres que tenien i a la granja. 
 

Rosa Barbarín Ochoa: “Tinc una anècdota 

molt curiosa, i és que un dia dels que fèiem 

mondongo, el Francisco va perdre l’anell de 

casats entre la carn arreglada per a omplir les 

llonganisses i la van embotir. Aquell anell no 

va tornar mai. 

El Francisco matava els corders i els porcs, la 

resta de la carn per vendre ens la portaven 

d’una empresa càrnia.  

Quan el meu home va estar bé i vam poder 

tornar a la botiga, van ser uns anys molt 

feliços. Vam estar molt bé, la botiga 

funcionava, tots dos fèiem una feina que ens 

agradava molt”. 

 

 

BANC ESPANYOL DE CRÈDIT - BANESTO / CIN SERVEIS SOCIETAT S.L. / ITT TREBALL AL DIA   (carrer Creu, 12)   
 

 

Una part de la planta baixa de la casa que està situada al 

número 12 del carrer Creu, costat esquerre, va allotjar durant 

molt temps diferents negocis oberts al públic.  

En concret, a continuació en detallem quatre que van ser 

regentats per diversos propietaris i que presentaven 

característiques variades. 

Aquest local va acollir, des de dues entitats bancàries fins a 

dues empreses d’explotació agrària i de contractació laboral en 

el món agrari, en darrer terme. 
 

BANC ESPANYOL DE CRÈDIT / BANESTO     carrer Creu, 12 
 

 

A principis de gener de l’any 1978, en aquest habitatge del carrer Creu, 

obria les seves portes una oficina del Banc Espanyol de Crèdit. Una 

sucursal que perdurà uns anys oferint servei a la nostra vila, fins que, a 

finals dels anys vuitanta, hi va haver una ruptura entre el Banc 

Espanyol de Crèdit i el Banc Central.  

El vint-i-cinc de novembre del 1988, el contracte de lloguer del local 

va començar a anar a nom d’una altra entitat financera, Banesto. 

L’estada del Banesto al carrer Creu va durar fins l’any 2005, quan 

l’entitat va decidir posar la seva seu a Alcarràs, una població amb més 

habitants i major clientela pel negoci. 
 

La Rosa Barbarín despatxant rere el taulell de la seva carnisseria 
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CIN SERVEIS SOCIETAT S.L        carrer Creu, 12 
 

 

L’any 2007, l’empresa CIN serveis, va obrir les portes al públic als baixos d’aquesta mateixa casa i va tancar 

el negoci al cap de tres anys, concretament, el febrer del 2010. 

En aquest cas, els seus clients provenien del món rural, ja que les seves tasques es delimitaven a 

l’aprofitament de tot tipus d’explotacions agrícoles i ramaderes, ja fossin pròpies o privades i la prestació 

de tot tipus de serveis adreçats a aquestes. 
 

TREBALL ALDIA ETT S.L.          carrer Creu, 12 
 

 

Tres mesos després del tancament de CIN Serveis Societat S.L., pels volts del mes de maig del 2010, l’ETT 

Treball Aldia, dedicada a la contractació de personal agrari, va començar a treballar en aquest lloc de Torres 

de Segre.  

Aquesta empresa, gestionada per l’Antonio Ventura, que tenia la seva seu a la localitat de Villa-real 

(Castelló), també tenia una sucursal a Lleida capital i van decidir obrir una oficina al nostre poble. 

L’empresa va contractar al Cornelio Mascarilla com a comercial, i aquest va estar al capdavant fins que 

l’oficina va traslladar-se a Alcarràs l’any 2018. Avui en dia l’empresa ja es troba dissolta. 

Era durant l’època d’aclarir, d’esporgar i, sobretot, de collir, quan l’empresa treballava més. Quan 

s’atansava l’estiu, l’empresa dotava de més efectius, que venien de Castelló a l’oficina per ajudar al Cornelio. 

Durant l’any, disposava d’una secretaria per a gestionar el dia a dia. Durant un parell d’anys, 

aproximadament, hi va estar treballant l’Anna Esteve. 

Treball Aldia, tot i satisfer les empreses del poble que ho sol·licitaven, oferia el volum més fort de les seves 

gestions per a grans empreses de fora vila, com l’Espax. 

 

GUARDERIA I BOTIGA DE ROBA   (carrer Creu, 14)   
 

 

Durant l’estiu del 1980, l’Anna Maria Aldavert, tenia previst obrir una guarderia a casa seva, al carrer Creu, 

número 14, i ho va fer una mica més tard, amb la Maribel Huguet. 

Les instal·lacions eren molt grans i ho van arreglar i decorar molt bonic. No hi havia massa infants, ja que hi 

havia una altra guarderia que treballava als patis.   

En no disposar de pati interior, l’Anna Maria i la Maribel Huguet, portaven als nens i a les nenes a passejar 

cada dia pel poble, agafats amb una corda. Aleshores, els infants tenien entre tres i quatre anys, ja que a 

l’escola pública no es començava fins als quatre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Façana de la casa del carrer Creu on hi havia la guarderia L’Anna Maria i la Maribel amb nens i nenes de la guarderia del carrer Creu 
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Les dues monitores disposaven de diferents materials sensorials, de construcció, llibres i fitxes adequades 

a aquestes edats i els feien treballar en un pla educatiu. Sempre s’apuntaven a participar en les festes que 

es celebraven al poble, com per exemple a la rua del Carnaval, entre altres. 

Maribel Huguet: “Jo encara no tenia setze anys, anava a embalar al magatzem de fruita de l’Aldavert, i 

vaig sentir que el Vicent deia que la seva filla ficava una guarderia.  

Com que jo havia estudiat puericultura, em vaig oferir per si creia que l’Anna Maria no s’ho podia fer sola 

i necessitava ajuda. I sí, aviat m’ho van dir i, al setembre de l’any 1980, vam obrir. 

Quan l’Anna Maria es va casar i marxà del poble, la Teresita Forcat i jo, vam continuar al carrer Sinogues. 

Crec, si no m’equivoco, al mes de maig del 1982 vam tancar amb l’Anna Maria i el 16 de juny del mateix 

any ja vam obrir amb la Teresita”. 
 

Uns anys més tard, el Vicent Aldavert es va quedar vidu i es 

va casar amb la Dolors Costa, més coneguda al poble com 

la Lolita. Ella va tancar la botiga de roba que regentava al 

carrer Major i va decidir instal·lar-la al mateix habitatge 

que fem referència, al carrer Creu, número 14. 

Malauradament, aquest negoci, duraria poc temps i va 

acabar tancant. 

La fotografia que adjuntem és de la Lolita ja de gran. 
 

 

ovament, esperem que hàgiu gaudit d’una 

nova entrega d’història local, aquest cop 

recordant els diferents establiments i negocis, 

així com les persones que hi estaven al capdavant, en 

aquesta ocasió, del carrer Creu. Un indret de Torres de 

Segre que ha necessitat tres edicions de la revista degut 

al gran recull informatiu que s’ha aconseguit. Un fet que 

denota que estem parlant d’uns dels carrers amb més 

activitat comercial i social de la nostra vila. 

Malgrat la laboriosa tasca de recerca que comporta 

l’elaboració d’aquests articles, ens omple de satisfacció 

i il·lusió que, tret en comptades ocasions, la gent del 

poble ens obriu les vostres cases i els vostres records 

perquè els puguem compartir i, sobretot, gaudir tots i 

totes, restant per sempre en el recull de la nostra 

història. Moltes gràcies. 
 

 

 

Informació i fotografies: Gilbert Falceto, Rosa Barbarín, Rosa Mesalles, Cornelio Mascarilla, Mª Dolors i Mercè Torrentó, Maribel Huguet, 

Armand Bisús, Maria Alba Cases, Sabrina Roca, Anna Alcázar, Magí Serra, Raül Esteve i Joan Ruestes. 
 

 
 

La pròxima edició del ‘Sabies que...’ estarà dedicada al 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! 
 

 
 

 

N 
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DL L 1725-2015 

Ajuntament Torres de Segre 

Febrer, el més curt i alhora el més intens. Febrer 

és també el mes d'obertura a la llum solar: els 

dies s'allarguen i les feines al camp 

s'intensifiquen. Els ametllers a la nostra zona és 

la primera alegria del final de l'hivern. No és 

encara la vinguda del bon temps, però és la joia 

més preuada que alegra la vista i escalfa el cor. 

Se'n va el febrer i comencen a florir els arbres 

primerencs. Som un referent per als amants del 

paisatge. El Segrià està a punt d'esclatar en mil 

flors… Necessitem continuar veient florir els 

ametllers, els presseguers, els perers… A la nostra 

terra molts mals es guareixen contemplant els 

arbres florint.  

Siguem íntegres defensant els valors de la nostra 

comarca, amenaçats darrerament per les torres 

d'alta tensió. Al segle XXI, és evident que hi ha 

mancança d'energia elèctrica; aquesta no és la 

qüestió, sinó en la manera que es transporta d'un 

lloc a un altre.  

Tinc ganes de veure una pel·lícula que m'han dit 

que parla d'això i de la meva vida. Dels padrins i 

dels pares que ens van ensenyar a estimar la 

terra. De com se n'anaven al tros i es deixaven la 

clau al pany de la porta sense patir. Tot ha 

canviat tant!... Fins i tot, les cigonyes ja no 

marxen i tornen al febrer. 

                          Quim Estadella 
 


