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Fotografia JOSEP MANEL PRADA 
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TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS) 

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

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

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

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

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

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

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

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

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

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

9:30 - 13:30h (dissabte) 

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

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

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

  
 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

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

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

6:45    18:30    
20:30 

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

12:30       
15:15 

18:00      19:25 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Maig s’ho mereix, així podríem resumir un mes finit i 

que serà recordat, sobretot, per l’abundància d’actes i 

esdeveniments a l’aire lliure que s’han pogut gaudir al 

municipi amb ‘normalitat’, així com les jornades de 

calor extrema amb registres de record històric que han 

apropat el mercuri als quaranta graus, un fet inusual i 

mai obtingut abans de l’inici de l’estiu. Unes 

temperatures força altes que juntament amb l’escassa 

precipitació acumulada posa en risc i alerta de sequera 

en el moment més crític de l’any.  

Maig s’ho mereix..., perquè ja hi havia ganes també de 

tornar una mica a la dinàmica d’abans de la pandèmia, 

de sortir quan arriba el bon temps i de participar en 

esdeveniments municipals que són tradicions molt 

estimades i que perduren en el temps entre els 

torressecs i torressenques com ara el Concurs de 

Pintura Ràpida, la Festa del Pescador, la Festa Major de 

Maig, el Concert de Segrià Corals, la XIX Pedalada 

Popular a Utxesa, entre altres. Totes concentrades en 

trenta-un dies d’alta intensitat que, juntament amb 

altres activitats, donen pas a un nou període amb l’estiu 

ben a prop i amb clares intencions d’entrar amb força i 

cridant l’atenció. 

De nou us fem arribar una revista que ve carregada 

d’actualitat torressenca amb un resum de tot allò que 

ha succeït i que ha donat de sí aquest passat mes. 

Un butlletí municipal que dedica la notícia del mes a la 

fita que ha aconseguit l’equip sènior de futbol sala del 

Club Esportiu Torres de Segre, campió de lliga i que 

aconsegueix l’ascens. Hem volgut conèixer de primera 

mà i compartir amb els lectors i lectores, les sensacions 

i el pensament d’alguns dels protagonistes que ho han 

fet possible amb la ‘veu dels nostres campions’. 

L’Entrevista dedica el seu espai a la Mª José Duque, la 

secretària – interventora de l’Ajuntament que es jubila 

després de prop de 40 anys de servei.  

Per últim, un reportatge de l’antiga fàbrica de Gomà, 

ocupa un nou i interessant ‘Sabies que..’. 
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CULTURA 
Els llibres es succeeixen al ‘Club de Lectura’; L’art s’instal·la dels carrers i espais 
del municipi; Actes de la Festa Major de Maig; XIII Trobada colles sardanistes i 

XXVII Trobada sardanistes adults ‘Saltem i ballem’ a Balaguer; El PEE oferirà 
tallers d’estiu a Torres; La filla i neta del pintor del mural de l’Església el visiten; 

Torres de Segre forma part de la XXII Campanya ‘Compra i descobreix Catalunya’; 
Concert Gòspel en viu; Aniversari 50 i més i XXII Aplec Sardanista;  

XVI Cicle de Segrià Corals; Sortides i participació del pubillatge al maig.  

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Activitats amb Cicle Superior de l’Escola Carrassumada; L’Escola de Montoliu 

visita Torres i Utxesa; Primera visita de l’Escola Sant Salvador d’Albatàrrec; 
Google maps actualitza mapes gravant al municipi;  

XIX Pedalada Popular Utxesa; L’animal del mes: l’abellerol comú;  
Taller anellament ornitològic; La cugula explicada per Josep Marsellés;  

No tot ha de ser préssecs o peres per Fernando Masgoret. 

ESPORTS 
XXV Festa del Pescador; Èlia Serra llueix amb el Club Gimnàstic Lleida;  

Pau Miró guanya la samarreta del barça sortejada a la Penya;  
Segon campus d’estiu de futbol; Fi dels campionats i disputa de partits amistosos; 

Campionat d’Espanya de Tir de PR22; El V Descens del Segre ja té data: 28 agost. 
 

ACTUALITAT 
Noves visites premiats ‘Compra i descobreix Catalunya 2021’;  

Cursos formació en riscos laborals pagesia i de manipulador i aplicador;  
Festa graduació alumnat INS Alcarràs; Xocolatada solidària; Dia contra la 

LGTBIFÒBIA; Activitats de l’AE Turribus; Protestes pagesos i batlles davant la 
Generalitat; Activitat Residència Sant Guardià; Actuacions COPATE; Obertura 

piscines; Sopar personal que es jubila; Víctimes violència gènere;  
Casal d’Estiu 2022 i tallers a la Llar; Calor extrema i rècord de temperatures.  

LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Josep Manel Prada 

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 
Enhorabona campions! El Torres de Segre de futbol sala guanya la lliga  

ACTUACIONS 
 

L’ESPORTIU DE TORRES 
 

L’ENTREVISTA 

Maria José Duque Vidal (secretària – interventora Ajuntament) 
SABIES QUE 

Establiments antics -Avinguda Pau Casals. Especial Fàbrica de ‘Cal Gomà’ 
 

 

Text i fotografia de Quim Estadella  
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ELS LLIBRES ES SUCCEEIXEN AL ‘CLUB DE LECTURA’ 
 

Des de la seva creació al febrer del 2019, tot just abans que comencés la pandèmia, el Club de lectura de 

Torres de Segre ha estat més o menys actiu, segons les restriccions sanitàries vigents al llarg d’aquests dos 

anys. El fet de llegir, ha permès a moltes persones passar el confinament d’una manera més portadora.  

Actualment, quan ja estan permeses les 

trobades presencials, sembla que el Club revifi 

i incrementi la seva activitat.  

Les dues darreres trobades que s’han fet per 

tal de posar en comú els diferents punts de 

vista i les impressions vers el llibre llegit, han 

comptat amb una bona assistència. La darrera 

lectura ha estat la de la novel·la ‘El tros’ de 

Rafael Vallbona -inspirada en la pel·lícula que 

duu el mateix nom, estrenada l’any passat i 

dirigida per Pau Calpe-, amb Pep Cruz i Roger 

Casamajor com a protagonistes i un bon elenc 

de papers secundaris interpretats per gent de 

Lleida, sortits de diversos càstings que es van fer a diversos punts de les comarques lleidatanes. 
 

 

La propera proposta lectora serà la novel·la de la periodista i escriptora Empar 

Moliner, que porta com a títol ‘T’estimo si he begut’.  

Aquesta peça, que ella mateixa ha adaptat al teatre, està essent interpretada 

actualment, amb molt d’èxit de taquilla, per les companyies Dagoll Dagom, La 

Brutal i T de teatre amb molt d’èxit de taquilla.  
 

Fins avui, ja són 9 els llibres que el Club de lectura ha llegit. Totes les propostes 

han estat molt diverses i enriquidores, de diferents gèneres i escriptors/es, que 

han aconseguit atreure als 

lectors i lectores. 
 

1- ‘Una família exemplar’ (Genís Sinca) 

2- ‘El misteri del bressol buit’ (Montse Sanjuan) 

3- ‘Tot el que cap a les butxaques’ (Eva Weaver) 

4- ‘Em tallaré les trenes’ (Mari Alba Revés) 

5- ‘Sin noticias de Gurb’ (Eduardo Mendoza) 

6- ‘Los caracoles no saben que son caracoles’ (Núria Roca) 

7- ‘La pressa del Temps’ (Maria Barbal) 

8- ‘La maledicció dels Parmisano’ (Rafel Nadal) 

9- ‘El tros’ (Rafael Vallbona) 
 

 

 

Des d’aquí, animem a tothom a qui li agradi llegir i vulgui posar en comú les seves experiències lectores, 

al mateix temps que amplia el ventall de possibilitats i es relaciona socialment amb altres persones afins 

a la seva afició, a sumar-se al Club de Lectura de la biblioteca Guillem de Cervera de Torres de Segre. 

Tenir un llibre a les mans i endinsar-se en la seva lectura, és com viure una altra realitat, una aventura 

desconeguda que només es pot descobrir llegint!. 

 

CU
LT

U
R

A 

 

Membres del Club de Lectura enmig d’un debat sobre el llibre  
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L’ART S’INSTAL·LA DELS CARRERS I ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

Trenta-cinc han estat els i les artistes que han plantat el 

seu cavallet en algun lloc de Torres de Segre per tal de 

plasmar a la seva tela allò que el lloc triat els ha inspirat. 

Així doncs, el diumenge dia 1 de maig a les 8:00 hores del 

matí, començava el 29è Concurs de Pintura Ràpida ‘Terra 

ferma’. Durant més de cinc hores, els diferents pintors i 

pintores, vinguts d’arreu de Catalunya, València i Torres, 

han creat veritables obres d’art, que al migdia han lliurat 

a l’organització.  

Després d’un dinar que ha tingut lloc al Restaurant 

Virginia, els i les membres del Jurat han deliberat per 

dictaminar a quines pintures se les hi haurien d’adjudicar 

els 12 premis que composaven en total el Concurs. 

La tarda, començava amb l’entrega de premis al pavelló 

poliesportiu, no sense abans, fer una menció especial al 

senyor Francesc Escolà Filella -creador d’aquest Concurs 

local- i el lliurament d’un ram de flors a la Maria Gaya, la 

seva vídua, per part de l’alcalde de la Vila. 
 

Una de les intencions de la regidoria de Cultura, 

encarregada de l’organització del Concurs, era la 

d’incentivar la participació dels artistes locals infantils i 

juvenils, a tal efecte en les bases es va anunciar que 

s’entregaria un regal a tots i totes els artistes menors 

d’edat. Membres del Pubillatge assistent han fet entrega 

a les petites pintores d’un llibre i una caixeta de colors per 

a que continuïn amb aquesta bonica afició.  

En acabar l’entrega de Premis, s’ha lliurat a tots els 

artistes i als representants de les empreses que lliuraven 

els Premis, una bosseta de record de la seva participació 

en aquesta vint-i-novena edició d’un concurs de pintura 

que només es va aturar l’any 2020 com a conseqüència 

de la Covid-19 i que omple d’art el nostre municipi. 

Acte seguit, s’han obert les portes del pavelló per a 

tothom que volgués admirar totes les obres participants. 

Val a dir que, durant les prop de dues hores d’exposició, 

s’han venut cinc quadres més a persones interessades en 

gaudir d’un quadre representatiu del nostre poble. 
 

 

El Yuri Yarosh -artista i pintor bielorús-, la Victòria 

Molins -professora d’art i creadora- i l’Eva Escolà -

artista plàstica nascuda a Torres de Segre-, han estat els 

components del Jurat i ho han tingut molt complicat 

per decidir, donat l’alt nivell dels quadres. 

 Membres del Jurat del XXIX Concurs de Pintura Ràpida  
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El resultat final de l’edició XXIX del Concurs de Pintura Ràpida ‘Terra Ferma’ ha estat el següent: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r Premi: Josep Millas Chia 

(Ajuntament de Torres de Segre - 700€) 
 

-Lliurat per Joan Carles Miró (Alcalde de Torres)- 

 

2n Premi: Julio Garcia Iglésias 

(Fruites Font - 500€) 
 

-Lliurat per Xavier Font- 

 

3r Premi: Antonio Darias Martínez 

(Antoni Siurana Zaragoza - 350€) 
 

 

-Lliurat per Antoni Siurana- 

 

4t Premi: Mercè Humedas Parés 

(Autorentat Torres - 325€) 
 

-Lliurat per l’Èlia i l’Aina Serra- 

 

5è Premi: Aida Mauri Crusat 
(Electricitat Aixalà - 310€) 

 

-Lliurat per Pepita Ruestes (Regidora de Cultura)- 

 

6è Premi: Lluís Puiggròs Puigdellívol 
(Renau Foto - 280€) 

 

-Lliurat per Laia Renau- 

 

7è Premi: Robert Martí Ripoll 
(Osvald Ferreteria - 210€) 

 

-Lliurat per Raül Esteve- 

 

8è Premi: Joan C. Pérez Sullà 

(Torres Energia - 200€) 
 

-Lliurat per Irene Ruestes (Pubilla de Torres de Segre)- 

 

9è Premi: Iolanda Urango Serrano 

(Assegurances Ricart-Prim SCP - 200€) 
 

-Lliurat per Tresa Prim i Xavier Ricart- 

 

(Premi local):   

Josep Ll.Torrentó Cardó 

(Ajuntament - 200€) 
 

-Lliurat per Olga Almacellas (Regidora de Joventut)- 

 

(1r Premi local Infantil):   

Arlet Torrentó Sotillos 

(Torres Art Moble – material de pintura) 
 

-Lliurat per Júlia Prunera (2ª Dama d’Honor de Torres)- 

 

(2n Premi local Infantil):   

Lourdes Castany Fernández 

(Cicles Fransi – material de pintura) 
 

-Lliurat per Cicles Fransi- 

 

*El Premi local Juvenil, que havia de lliurar l’empresa Serveis Salut Segresport,  

ha quedat desert al no presentar-se cap artista local d’entre els 12 i els 18 anys. 

 

https://www.facebook.com/olga.tds?__tn__=-%5dC*F
https://www.facebook.com/olga.tds?__tn__=-%5dC*F
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ACTES DE LA FESTA MAJOR DE MAIG 
 

Ja fa anys que Torres de Segre va canviar la Festa Major que feia a l’agost -Mare de Déu de  l’Assumpció-, per 

fer-la al maig, tot celebrant les Comunions, l’Aplec de Carrassumada i el Sagrat Cor. 

Aquestes festes del maig, han experimentat en el temps canvis puntuals, exercits per les parts implicades, en 

la data de la celebració de les comunions i de l’Aplec, per fomentar i incentivar l’assistència del veïnat en els 

actes i, alhora, mantenir viva i millorar aquesta bonica tradició popular. 

Enguany, les celebracions han estat marcades per un temps esplèndid i, sobretot, per un retorn més proper 

al que coneixíem com a ‘normalitat’, abans de l’impacte de la Covid-19. 
 
 

 

CELEBRACIÓ DE LES COMUNIONS     Dissabte 7 de maig 
 

El dissabte 7 de maig, la Júlia, el Tomàs, la Irene, el Martí, 

el Bryan, l’Albert, l’Aina, la Natàlia i la Judit han rebut, 

per primera vegada, el sagrament de la Comunió, en una 

celebració molt bonica i ben organitzada tant pels pares i 

mares, com per les catequistes.  

Mossèn Daniel, que ha substituït a mossèn Casildo, ha fet 

una cerimònia molt planera i adaptada als petits 

protagonistes del dia. 

Molts, han estat els moments especialment emotius 

durant la celebració de la missa, però des d’aquest espai 

volem destacar, l’encesa i la tramesa de la llum per part 

dels padrins i les padrines de bateig, les ofrenes personals 

que han fet els nens i les nenes a Jesús, el reconeixement 

en forma de regals, per part de tothom a la Pepita Aldavert i la Tresa Fuertes -catequistes locals- i la cançó 

final que han cantar els menuts conjuntament amb la Coral ‘La Lira’, que havia musicat la cerimònia. 

 

APLEC DE SANT GUARDIÀ A CARRASSUMADA     Diumenge 8 de maig 
 

Les persones més matineres en pujar a Carrassumada 

s’han trobat el foc encès i la possibilitat de fer un bon 

esmorzar, a base de llonganissa a la brasa.   

A les 10:00 hores del matí, a l’esplanada de davant de 

l’ermita, ha començat la missa oferta, aquest cop, per 

mossèn Casildo i presidida per la imatge de la Verge i pels 

nens i nenes que havien fet la comunió el dia anterior.  

Després de la cerimònia, els Amics de la mare de Déu, 

han volgut aprofitar l’avinentesa per retre un petit 

homenatge a la Pepita Aldavert, en motiu als molts anys 

de dedicació a la Junta i en benefici de la conservació i 

millora de la capella.  

També, s’ha procedit a l’ofrena floral a la Verge de 

Carrassumada, començant pels nens i nenes de comunió, 

seguint per la representació del pubillatge torressenc i 

acabant per molts altres infants i veïnat del poble que, ja 

sigui de catalans i catalanes o vestits de carrer, han volgut 

oferir un petit buquet de flors a la nostra Verge bruna.  

Els nens i les nenes que han rebut enguany la primera Comunió 

Homenatge a la Pepita Aldavert per la seva dedicació 



 
 

 
5 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE MAIG – Juny 2022 

Per acabar, s’han cantat els goigs de Carrassumada. A 

continuació, seguint la tradició d’aquest dia, s’ha fet una 

gran rotllana al davant de l’ermita i tothom que ho ha 

desitjat ha pogut cantar ‘les Coplilles’ -la de Sant Guardià 

i la del Sagrat Cor-. Aquest, ha estat el moment escollit 

pels membres de la Coral ‘La Lira’ per tal d’homenatjar al 

Joan Boqué, per ser el cantaire que més anys porta fent 

els ‘solos’ a ‘les Coplilles’. 

Per cloure la jornada, s’ha procedit als sortejos dels divuit 

regals, que entitats i particulars han ofert a la Junta de 

Carrassumada per recaptar diners amb la venta de tires. 
 

A l’Aplec del dia 8 de maig, hi ha assistit molta afluència de gent que ha demostrat mantenir ben viva i latent 

una tradició popular, estimada i valorada a Torres de Segre, i que torna a agafar color i protagonisme després 

dels darrers anys de restriccions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aprofitant l’avinentesa de la visita popular a Carrassumada, en Josep Marsellés, ha escrit una poesia que de 

bon grat vol compartir amb tots els lectors i les lectores de la present revista. Unes paraules ben ordenades 

que lliga la mística del lloc amb la pagesia avui. 
 

Passat: 

La comarca assedegada 

a Déu demanava ajuda, 

i amb la Verge Carrassumada, 

la sequera fou vençuda. 
 

Present: 

El potencial del terreny, 

com a tresor amagat, 

injectant aigua, corrector i adob amb seny 

els arbres l’han aflorat. 
 

La floració és el preludi 

de la propera campanya, 

de mil colors és l’anunci 

que exigeix astúcia i manya 
 

El pagès pacient i atent 

del procés que cal seguir, 

molt treball i poc dormir 

buscant millor rendiment 
 

Cada any és una cursa, 

a veure qui ho fa més bé, 

sols la qualitat sense excusa 

denúncia qui és el darrer 
 

El cultiu fruiter de Lleida, 

projectat des d’Alcarràs, 

de Carla Simó la primera, 

el treball ha estat premiat. 
 

Josep Marsellés i Gort  
-Torres de Segre, 6 de febrer de 2022- 

La cantada de ‘Coplilles’ davant l’Ermita, una tradició local 

Homenatge a Joan Boqué, cantaire amb més ‘solos’ 

a les ‘Coplilles’, de la mà d’en Raül Esteve 

L’esplanada de l’Ermita, plena de gent, que ha gaudit 

d’una magnífica jornada assolellada i tradicional 

Ofrena de flors a la imatge de la 

Verge de Carrassumada 
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CASTELL D’INFLABLES I DINAR DE GERMANOR      
 

 

El mateix diumenge, els més menuts de Torres han 

tingut la diversió assegurada gràcies als castells 

d’inflables infantils que, durant tot el dia, han estat 

muntats al costat del Pavelló poliesportiu i, durant 

el migdia, al costat de la carpa de grans dimensions 

instal·lada al costat del camp de futbol, on s’ha fet 

el dinar de germanor.  

Un dinar que, enguany, no ha reunit massa 

afluència de veïnat, tot i el bon temps. 

D’un bon començament, tant des de l’Ajuntament 

com des dels Amics de la Mare de Déu de 

Carrassumada,  s’havia apostat per fer el dinar al 

mateix turó de l’Ermita, en concret a l’esplanada del 

monument ‘Mai Més’. Una opció que ja es feia antigament, però en aquesta ocasió no ha estat possible dur-

ho a terme degut al sòl rocós d’aquell indret que no ha permès poder enclava la carpa al terra. Davant 

d’aquest imprevist, finalment s’ha traslladat a la vora del riu, al mateix lloc on es va fer la Festa de les Cassoles, 

fa uns dies. 

El dinar, s’ha acabat amb una interpretació musical del cantant Christian Mòdol, que ha interactuat amb els 

assistents, fent-los gaudir d’allò més. 

 

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA ‘ALCARRÀS’ AL PAVELLÓ     
 

Més de tres-centes persones han pogut 

visionar la pel·lícula ‘Alcarràs’, al pavelló 

poliesportiu municipal, que l’Ajuntament ha 

preparat per l’ocasió, tot enfosquint les seves 

finestres, instal·lant una pantalla gegant i un 

bon equip de so.  

Aquesta pel·lícula, s’ha convertit en tot un 

esdeveniment mediàtic des de que va guanyar 

l’Ós d’Or al Festival Internacional de Cinema 

de Berlín. 

Així doncs, tothom ha pogut gaudir d’una 

magnífica projecció que mostra d’una manera 

senzilla, franca i tendra la problemàtica en la 

que deriva la nostra pagesia en els darrers anys.  

Els comentaris de la majoria de persones que han vist el film, han estat força favorables ja que s’hi han sentit 

plenament identificades. Cal fer menció també a la breu interpretació d’en Joan Boqué -veí de Torres de 

Segre- que surt a la pel·lícula de la Carla Simó, interpretant el personatge d’un padrí que juga a cartes 

juntament amb altres en un bar de poble i conversen sobre el canvi de l’agricultura en mans de grans 

terratinents. La seva participació és fruit d’un càsting que es va fer amb voluntaris no professionals que s’hi 

van presentar d’arreu. Juntament amb ell, també hi participaren altres veïns del poble però amb un paper 

molt secundari en els millors dels casos. 
 

Moment d’animació després del dinar de germanor 

El pavelló s’ha convertit en una gran sala de cinema improvisada 
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CANTADA DE ‘COPLILLES’      
 

Després de la sessió de cinema, els i les 

membres de la Coral ‘La Lira’, han començat 

a cantar ‘les Coplilles’ a l’exterior de la Plaça 

del Països catalans. Una cantada a la que s’hi 

ha afegit bona part de la gent que es trobava 

en aquest espai comentant les impressions 

de la pel·lícula. 

Tal com és costum, per la vigília del dia 9 de 

maig, es canta la ‘Coplilla del Sagrat Cor’. Els 

cantaires torressencs han començat a cantar 

prop de les 22:30 hores i no han finalitzat fins 

a la mitjanit, tot fent aturada  en més d’una 

quinzena de llocs del poble. 

 

FESTIVITAT DEL SAGRAT COR     Dilluns 9 de maig 
 

CELEBRACIÓ DE LA MISSA   
 

La missa del dilluns 9 de maig, ha tornat a aplegar els nens i les nenes que 

havien fet la comunió, els seus familiars més propers i el veïnat que volia 

festejar la diada del Sagrat Cor. Aquesta cerimònia, no ha estat tant 

multitudinària com la de dos dies abans, però si ha estat carregada de 

simbolismes i acompanyada, altre cop, per la Coral ‘La Lira’. A la sortida, la 

imatge del Sagrat Cor ha recorregut els carrers del poble a espatlles d’alguns 

dels pares dels nens i de les nenes de la comunió. La processó, ha estat 

precedida pels mateixos infants i acompanyada pels vilatans, mossèn 

Casildo, autoritats municipals i els membres de la Coral, que han continuat 

cantant la ‘Coplilla’ del dia. 

El seguici, ha fet una aturada a mitja alçada del carrer Barri nou, on els veïns 

i les veïnes han col·locat, tot  seguint el que marca la tradició, un bonic altar 

guarnit amb flors i catifes i la imatge del Sagrat cor. 

La processó, ha finalitzat amb el passadís que els i les cantaires de l’agrupació coral local han fet a la sagrada 

imatge, abans de tornar a l’església. 

 
 

Imatge del Sagrat Cor 

La cantada s’ha iniciat davant el pavelló després de visionar el film 

La veu dels i les cantaires de la Coral ‘La Lira’, l’altar decorat amb la imatge i l’entrada del Sagrat Cor 
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L’HORA DEL CONTE AMB ‘EL BUM I EL TRESOR DEL PIRATA’ 
 

La Biblioteca ‘Guillem de Cervera’, s’ha sumat als actes de Festa Major amb l’organització de ‘l’hora del 

conte’, que ha tingut lloc a les 18:00 hores a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya. 

La companyia ‘Homenots’, ha representat el conte ‘El Bum i el tresor del pirata’ davant un públic animat 

que ha estat molt atent a totes les explicacions i a les indicacions per tal de trobar un tresor amagat. 

L’actuació ha proposat, en tot moment, una interrelació tant amb els nens i les nenes com amb els seus pares, 

mares i/o familiars presents. Un aspecte que ha estat cabdal perquè tothom s’ho hagi passat d’allò més bé. 

La troballa del tresor ha comportat una llaminadura i la possibilitat de tocar la bateria en directe. 

 

SESSIÓ DE BALL DE TARDA 
 

Per acabar el dia, a partir de les 19:00 hores, s’ha celebrat un ball de 

tarda al pavelló poliesportiu.  

Una sessió que ha anat a càrrec del ‘Grup 43’, un conjunt musical 

format per l’artista Christian Mòdol i la Núria Prada, que ha animat 

a grans i petits, tant des de d’alt de l’escenari com a peu de pista, 

amb una varietat de cançons de tota la vida i també amb ritmes de 

més actualitat. 

 

FESTIVITAT DE SANT GUARDIÀ     Dimarts 10 de maig 
 

SESSIÓ DE CINEFÒRUM  
 

Aquest dia i amb motiu de la celebració del 

patró de la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’, 

l’associació de la gent gran de Torres ha 

organitzat una sessió de Cinefòrum, per a 

tothom que hi vulgues participar. 

La Cooperativa CIMAE, que ja fa anys que 

organitza aquesta activitat per a la gent gran, 

ha presentat el passat dimarts 10 de maig una 

pel·lícula molt divertida que duu el títol de 

‘Déu meu!, però que hem fet per merèixer 

això’. Aquesta, és una comèdia francesa de 

l’any 2014 que narra els problemes de la societat multicultural i els perjudicis socials i familiars que comporta. 

Com no podia ser d’una altra manera, després del visionat d’aquest film, s’ha obert una tertúlia-debat ben 

animada on tothom ha pogut posar en comú el seu punt de vista vers el tema tractat. Acte seguit, s’ha cantat 

la ‘Coplilla de Sant Guardià’ i tothom ha estat convidat a un refrigeri per tal de posar punt i final a l’activitat. 

La Jose presentant l’acte com a bibliotecària de Torres La participació dels nens i les nenes en el desenvolupament de la història ha estat constant 
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XIII TROBADA DE COLLES SARDANISTES DE CENTRES CÍVICS DE CATALUNYA I 

XXVII TROBADA DE SARDANISTES ADULTS ‘SALTEM I BALLEM’ 
 

El parc de la Transsegre de Balaguer s’ha convertit, el dissabte 

14 de maig, en punt de trobada de les colles sardanistes de tot 

Catalunya en el marc de la 13a trobada de colles sardanistes 

d’equipaments cívics de Catalunya i la 27a trobada de 

sardanistes adults ‘Saltem i Ballem’, entre els quals hi van 

participar membres de l’Escola Sardanista de Torres de Segre. 

Un total de 23 colles arribades d’arreu del territori català han 

pogut ballar dues sardanes de lluïment i una de germanor en 

una trobada que ha suposat per moltes colles i dansaires que hi 

ha participat, el retrobament després dels anys de pandèmia. 

L’afluència de tants dansaires, més de 400, i l’espai on s’ha 

celebrat la trobada la converteix en un dels grans actes del cartell d’activitats programades per la capitalitat 

de la sardana de Balaguer. La trobada també ha comptat amb un ball de sardanes pel públic en general i ha 

culminat amb un dinar de germanor. 

 

EL PLA EDUCATIU DE L’ENTORN A L’ESCOLA OFERIRÀ TALLERS D’ESTIU A TORRES 
 

Des de fa uns anys, Alcarràs i Torres 

de Segre comparteixen Institut al 

municipi d’Alcarràs i, per tant, 

model educatiu, que enllaça el 

centre d’educació secundària amb els diversos centres de primària d’ambdues localitats. Fruit d’això, es va 

formar el Pla Educatiu de l’Entorn Alcarràs – Torres de Segre, un projecte conjunt que pretén oferir vincle i 

activitats entre la comunitat educativa dels dos pobles. 

En aquest sentit, des del Pla Educatiu d’Entorn, s’ha confirmat que aquest estiu a Torres de Segre es duran 

a terme una sèrie de tallers i activitats subvencionades pels infants del municipi: 
 

 

✓ CASAL DE ROBÒTICA I ESCACS (alumnat de P3 fins a 6è curs de primària). 1ª setmana de juliol de 9 a 13 
hores. Activitat gratuïta per infants de Torres. Places limitades. 
 

✓ TALLERS DE MÚSICA (alumnat de 1r fins a 4t curs de primària). 2ª setmana de juliol de 10 a 13 hores.  
Activitat gratuïta per infants de Torres. Places limitades. 

 

✓ TALLERS DE MÚSICA, UKELELE, CANT I IPADS (alumnat de 5è i 6è de primària i ESO) que s’imparteixen a 
Alcarràs. 1ª i 2ª setmana de juliol. Horari a determinar de tarda i en dos torns. 

Entrada a galop i fotografia dels membres de l’Escola Sardanista de Torres de Segre amb la samarreta representativa de la població  

Diferents rotllanes alhora ballant, al centre els sardanistes 

més joves i a la part de fora, els més grans  
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LA FILLA I LA NETA DEL PINTOR DEL MURAL DE L’ESGLÉSIA VISITEN TORRES DE SEGRE 
 

L’Olga Pardo i la Núria Caballé Pardo -filla i neta del pintor Joan 

Pardo Forteza-, van visitar el mes passat, el mural de grans 

dimensions que aquest artista del Gironès va pintar i instal·lar 

a l’Església de la mare Assumpta de Torres de Segre, l’any 1992. 

Aquest mural, de 10 metres d’alt per 8 d’amplada, va ser creat 

de forma fraccionada amb diferents teles de 2.5 x 2.5, que 

després van ser col·locades, de forma conjunta, a la paret, per 

tal de formar el mural que avui llueix a l’interior del temple. 
 

 

Olga Pardo: “Em produeix una gran emoció visitar aquest 

mural. Me’n recordo que el meu pare pintava les teles en una 

paret i jo les anava daurant en un altra amb fulles de ‘pa d’or’. 

Aquesta, és una tècnica una mica complicada perquè primer 

has de preparar la tela i després has d’anar posant les làmines 

de ‘pa d’or’ una damunt de l’altra, per finalment, brunyir-ho 

tot. Va valdre la pena perquè va quedar molt bé”. 
 

 

El senyor Joan Pardo Forteza, va morir l’any 2007, després d’una 

carrera professional dedicada a la pintura.  

Autor de pintures murals en diferents temples i parròquies, a 

més a més de la de Torres de Segre, va pintar la cúpula de la 

germandat de la Macarena a l’església de Sant Agustí de 

Barcelona.  

Els seus murals també han decorat moltes residències 

senyorials, restaurants i negocis d’arreu del món. 

En Pardo fou un pintor que va mantenir la seva línia pictòrica 

amb independència dels diferents temes pels quals va inclinar-

se al llarg de la seva trajectòria. Un recorregut on destacaren les 

obres fetes amb la tècnica del ‘pa d’or’, com la de la nostra 

església. 

 

TORRES DE SEGRE FORMA PART DE LA XXII CAMPANYA ‘COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA’ 
 

Torres de Segre forma part de dotzena edició 

de la campanya de la Xarxa de Barris Antics 

COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA, 

organitzada per 32 ajuntaments i que es 

celebra durant el mes de  juny de 2022. 
 

 

L’Ajuntament de Torres de Segre participarà aquest proper mes de juny, per segon any i després de l’èxit de 

l’anterior edició, en la campanya de dinamització comercial “Compra  a Torres i descobreix Catalunya”, un 

projecte de treball col·laboratiu entre administracions locals de tot el territori català per donar suport al 

comerç de proximitat. 
 

Aquest any, per primera vegada, es podrà participar al sorteig de forma telemàtica a través del web 

www.participa.xarxabarris.cat o escanejant el codi QR que apareix en els cartells i fulletons de la campanya. 

 

La Núria Caballé i l’Olga Pardo, neta i filla respectivament 

del pintor Joan Pardo, davant el mural de l’Església 

Bona part del mural que ocupa una de les parets del temple 
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EN QUÈ CONSISTEIX LA CAMPANYA? 

Durant tot el juny, totes les persones que compren als 

comerços adherits dels 33 municipis organitzadors, que 

estaran degudament identificats amb el cartell de la 

campanya, podran guanyar experiències d’un dia o dos, per 

a dues persones, en les 33 poblacions de la Xarxa. 
 

OBJECTIUS DE LA CAMPANYA 

Com cada any, els objectius de la campanya són vitals per 

cadascun dels pobles organitzadors i pel conjunt de 

l’economia: donar suport al petit comerç i promocionar 

el turisme local i de proximitat. 
 

 

LA CAMPANYA ES DESENVOLUPA EN DUES ETAPES: 
 

 

1.- CONCURS. Dinamització comercial, suport al petit comerç.- Durant tot el juny, les persones que comprin a 

les botigues adherides dels municipis organitzadors, per cada compra, podran omplir una butlleta o emplenar 

el formulari digital per participar en el sorteig d’estades i experiències a gaudir en els 33 municipis 

organitzadors (turisme local). 
 

2.- PREMIS. Dinamització territorial. Coneixement dels territoris.- Durant els mesos següents al sorteig, els 

guanyadors gaudiran dels premis, convidats pels 33 municipis organitzadors: visites guiades, visites 

teatralitzades, dinars, coneixement de l’entorn natural, tastos, nits d’hotel o participar en festes i fires locals, 

entre moltíssimes activitats. 
 

TROBADA DE GUANYADORS 

Data en què convoquem a tots els guanyadors de Catalunya a conèixer els diferents reclams de cada poble. 

Resulta molt  enriquidor perquè a més de convidar a 32 parelles a conèixer i descobrir el nostre municipi, 

es propicia el consum en els nostres establiments i es fomenta la convivència amb guanyadors d’altres 

indrets creant alhora moltes sinergies. La trobada a Torres de Segre tindrà lloc durant la floració: “Els colors 

de la Floració”, i en principi està prevista pel dissabte 13 de març de 2023.  
 

QUAN COMENÇA I ACABA AQUESTA INICIATIVA?: 
 

✓ La campanya comença el dia 1 de juny i acaba el dia 30 del mateix mes. 

✓ El sorteig de les 32 butlletes guanyadores més una que correspondrà a un/a comerciant guanyador/a 

serà el dia 7 de juliol. 

✓ L’entrega de Premis i el sorteig que determinarà els municipis on van els guanyadors serà el 10 de juliol. 
 

Una trentena d’establiments i/o autònoms de Torres s’han sumat a aquesta iniciativa impulsada des de 

l’Ajuntament per tal d’afavorir la compra en els comerços i serveis de proximitat, fomentar el turisme arreu 

de Catalunya del nostre veïnat i promoure la coneixença de la nostra vila. 
 

Establiments col·laboradors: 
 

 

Plus Fresc Osvald Ferreteria Forn Montero Perruqueria Elena Ramírez 

Carnisseria Masip Cal Elies Farmàcia Roure Perruqueria Mercè Duaigües 

Quiosc Teresita Cooperativa de Consum (Pròxim) Peixateria Pilar Centre Terapèutic Eva Marches 

Merceria i complements Àngels Electrodomèstics Cal Corbins Estanc i Loteries Ares Restaurant Virgínia 

Torres Art Moble Flors i Regals Marta Perruqueria Anabel Gascón Restaurant Sabrina 

Maquinària Agrícola Ballesté Piñol Restaurant el Celler del Segre Taller Gilbert Tallers Vellvé 

Auto rentat Torres Assegurances Ricart Prim Miarnau Agritecno Mobles Areco 

Restaurant Panamà    

Us animen a comprar i consumir serveis de Torres i a participar de la Campanya! 
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CONCERT DE GÒSPEL EN VIU I A FLOR DE PELL 
 

Prop de quatre-centes persones han pogut gaudir del 

magistral concert que el grup ‘The Gospel Viu Choir’ ha 

ofert al Pavelló municipal de Torres de Segre el passat 

diumenge 15 de maig.  Sota el títol ‘Non Stop Gospel 2.0’, 

la formació ha presentat un espectacle recopilatori de les 

cançons més emocionats i emblemàtiques de les seves 

produccions anteriors, i que ha servit de preestrena, davant 

la seva imminent actuació al Palau de la Música Catalana, a 

finals del mes de maig. 

Tan el públic torressenc, com el vingut d’arreu, ha pogut 

escoltar les fantàstiques i educades veus d’una trentena de 

cantants, que acompanyats de quatre músics i sota la 

direcció d’en Moisés Sala -fundador del grup-, han fet una 

interpretació exquisida d’una quinzena de cançons 

espirituals. Defugint totalment de les peces més conegudes 

d’aquest gènere, s’han escoltat tan peces solistes com 

grupals, totes elles interpretades amb un gran sentiment i 

intentant, en tot moment, una interrelació amb el públic. 

Els i les assistents d’aquesta tarda de diumenge, han brivat, 

s’han emocionat i han aplaudit amb força les 

interpretacions d’un grup que ja porta vint anys a dalt dels 

escenaris i que ja en fa onze que va actuar per primera 

vegada al nostre poble. 

Després d’un bis del grup, i per tal de finalitzar l’actuació, el 

director ha convidat a l’escenari als i les participants que 

durant el matí havien format part d’un taller de Gòspel. 

D’aquesta manera, les veus professionals s’han barrejat 

amb les aprenents en una única cançó: ‘He reings’, un clan 

d’admiració i lloança  a Déu i a la seva bondat, que ha fet 

que el pavelló s’omplís d’una emoció col·lectiva. 
 

Al taller de Gòspel, que ha tingut 

lloc a la Sala d’Actes de la plaça 

Catalunya, durant tot el matí del 

diumenge, s’hi han aplegat una 

cinquantena de persones, algunes 

d’elles components actuals de la 

Coral ‘La Lira’ de Torres, altres 

d’altres corals de pobles veïns i, 

fins i tot, gent que no havia cantant mai, però no volia perdre l’oportunitat d’educar la veu amb un mestre 

com en Moisés Sala, que treballa en les seves classes, tècniques de veu, però també empatia i sensibilitat, 

amb una bona dosis d’humor que fa que els i les assistents recordin els seus tallers com a quelcom especial. 

 

 
 

Paraules de presentació d’en Moisés Sala al públic torressenc 

Professionals i afeccionats en un sol cor de veus dalt l’escenari 

La regidora de Cultura tancant l’acte i agraint l’assistència 

Tant la Coral ‘La Lira’, com la Regidoria de Cultura -impulsors i organitzadors de l’acte-, valoren molt 

positivament el resultat i la resposta de la gent en aquesta aposta inusual i necessària, per tal de portar 

talent i qualitat musical a Torres de Segre. 
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 ANIVERSARI 50 I MÉS I XXII APLEC SARDANISTA 
 

El dia 12 de juny, Torres de Segre 

gaudirà d’una triple celebració. 

Per una banda, es celebrarà que 

fa més de 50 anys que el nostre 

municipi compta amb una 

representació sardanista, que 

en fa més de 10 que disposa 

d’una escola sardanista i que 

podrem puntejar sardanes en el 

12è Aplec de la sardana que 

s’organitzarà a Torres de Segre. 
 

L’Ajuntament i el Grup 

sardanista han estat treballant 

de manera conjunta els darrers 

mesos per tal d’organitzar una 

diada molt especial i a l’alçada 

de l’efemèride: 
 

 

1- Tindrà lloc una exposició on es podran veure fotografies i altres records tan dels inicis, els anys 60, com 

de l’evolució de la colla sardanista de Torres, que podrà visitar-se al Pavelló Municipal, el mateix dia 12 de 

les 10:00 a les 13:00 hores del migdia i de les 17:00 a les 19:00 hores de la tarda. 
 

2- Aplec Sardanista que començarà al pati de les escoles a partir de les 19:00 hores, amb la Cobla 

Contemporània. L’acte també comptarà amb una petita exhibició de les dues colles sardanistes de Torres. 
 

3- Sopar de celebració, a les 21:00 hores al patí de les escoles. A aquest sopar hi pot assistir tothom que 

vulgui -formi part o no del món sardanista-. El preu per persona és de 5 euros (preu subvencionat per 

l’Ajuntament). Tothom que vulgui inscriure’s al sopar, podrà fer-ho de manera presencial, passant a pagar 

per l’Ajuntament en horari d’oficina: de les 8:30 a les 13:00 hores, de dilluns a divendres o ‘en línia’ omplint 

el formulari i fent la transferència de l’àpat. L’últim dia per apuntar-se al sopar serà el dimecres 8 de juny. 
 

 

 

Des d’aquest espai, animen a tot 

el poble i veïnat en general a 

gaudir d’aquests diferents actes 

commemoratius per reconèixer 

un esdeveniment històric que 

perdura practicant-se mig segle 

després i que forma part alhora 

de la nostra cultura catalana.  

Engresquem als torressencs i a 

les torressenques a que visitin 

l’entranyable exposició històrica 

d’aquesta dansa a la nostra vila i 

que gaudeixin d’un vespre 

sardanista ple de records i de 

tradició. 

Anys 60. La colla ‘Assumpta’ ballant una sardana al carrer a Torres de Segre 

11 de Setembre 2020. Celebració de la Diada Nacional de Catalunya, ballant una sardana, 

entrellaçats amb senyeres, per evitar el contacte amb les mans, com a mesura Covid. 
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EL CANT CORAL OMPLE L’ESGLÉSIA DE TORRES AMB EL ‘XVI SEGRIÀ CORALS’ 
 

El diumenge 29 de maig, ha tingut lloc a l'església 

de la Mare de Déu de l'Assumpció de Torres de 

Segre el segon concert del 16è cicle Segrià Corals, 

organitzat per l'àrea de Cultura del Consell 

Comarcal del Segrià amb el suport de l'Institut 

d'Estudis Ilerdencs i la col·laboració, en aquest cas, 

de l’Ajuntament de Torres de Segre. 

En la presentació de l’acte, s’ha deixat de manifest 

el mal moment pel que passen les formacions 

corals en general, després de dos anys difícils degut 

a la pandèmia, fruit també de l’embelliment dels 

seus components i la falta de renovació generacional. Tot i això, s’ha felicitat a les tres corals assistents pel 

seu valor i se les ha esperonat a omplir l’església de Torres amb els seus cants. 
 

En aquesta trobada, la segona d’aquest cicle tal 

com hem comentat, la Coral amfitriona fou la Coral 

‘La Lira’, de Torres , que ens ha fet emocionar amb 

les quatre cançons del seu repertori, la majoria 

dedicades al món cinematogràfic. 

A més a més, ens han visitat la Coral ‘Clavellina’, 

de Torrefarrera, amb un bonic i variat repertori, i 

la Coral ‘Sant Bartomeu’, d'Alpicat. La directora 

d’aquesta darrera agrupació ha excusat la poca 

assistència de cantaires d’Alpicat a l’acte per 

causes diverses, una de elles, l’afectació de Covid. 
 

Com en cada concert del Cicle, al final de l'actuació 

les tres corals, aquestes han ofert al públic un cant 

comú, aquest any dedicat al Centenari de la 

creació de l'Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya. Aquesta, ha estat una proposta de 

l'associació cultural Àgora d'Albatàrrec, per tal 

d’implicar a administracions i col·lectius diversos, 

en la  coneixença de la cançó popular com a 

element del patrimonial cultural immaterial, i  com 

a eina de participació i cohesió social. 

Les dues peces del cançoner que han cantat les tres 

corals, han estat dues cançons curtes i d’un alt 

sentit humorístic que han aconseguit amenitzar la 

part final d’aquest concert tan entranyable.  

Al finalitzar l’acte, s’ha fet entrega de diversos obsequis als i les representants de les tres corals, per part 

de membres de l’Ajuntament i del Pubillatge torressenc, i s’ha preparat un petit refrigeri tant als i les 

cantaires com a als seus acompanyants, que ha tingut lloc a les instal·lacions de la Llar de Jubilats de Torres. 
 

 

El Segrià Corals s'ha programat en deu municipis de la comarca: Maials, Torres de Segre, Almacelles, 

Benavent de Segrià, Sunyer, Corbins, Seròs, Alguaire, Torrefarrera i Soses -la cloenda, el 13 de novembre. 

El Concert Coral ha reunit un bon nombre de públic 
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SORTIDES DEL PUBILLATGE TORRESSENC DURANT EL MES DE MAIG 
 

Maig ha seguit l’exemple del mes anterior i no s’ha quedat pas curt en l’execució i la 

participació en diversos actes arreu de Catalunya, on la nostra representació del 

Pubillatge local hi ha estat present en bona part d’ells. 

Aquests dies, ha estat el torn de la visita a Sant Fruitós de Bages, Capellades, Cambrils 

i Alguaire, a més de la participació en els diferents actes celebrats a Torres de Segre 

(Concurs Pintura, Reproducció film d’Alcarràs, Concert Gòspel i Segrià Corals). 
 

PROCLAMACIÓ PUBILLATGE CATALUNYA CENTRAL (SANT FRUITÓS DEL BAGES)     dissabte 14 maig 
 

El Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages ha estat l’escenari de la proclamació de la nova 

Pubilla i del nou Hereu de la Catalunya Central. L’esdeveniment s’ha celebrat el dissabte 14 de maig en 

aquesta bonica localitat de la comarca del Bages on hi hem tingut representació municipal amb membres del 

nostre pubillatge que han pogut estar presents en l’elecció dels nous representants. En aquest sentit, el Jurat 

ha escollit: Mar Font de Sant Vicenç de Castellet (Pubilla Catalunya Central 2022); Marc Suau de Navàs (Hereu 

Catalunya Central 2022); Mireia Trias de Navàs (1ª Dama); Pau Díaz de Navarcles (1r Fadrí); Xènia Oller de 

Puig-reig (2ª Dama) i Lluc Grandia de Sant Fruitós (2n Fadrí).   
 

Irene Ruestes: “Es va fer una cercavila amb els 

gegants del poble fins arribar a la plaça del  

Cobert de la Màquina de Batre. Allí, es va fer la 

presentació de tot el pubillatge assistent, el 

comiat del pubillatge sortint i la proclamació 

del nou pubillatge entrant, anomenat "les 

vermelletes".   

Tot seguit, es va fer un sopar, l’acte informal i,  

per acabar a la nit, hi va haver festa per 

acomiadar el dia amb una mica de gresca per 

a tota la gent assistent que és volia quedar. 

Vaig conèixer altres representants del 

pubillatge i ampliar la col·lecció de pins”. 

 

            FESTA INFANTIL DE LA CULTURA POPULAR (CAPELLADES)       dissabte 21 maig 
 

El pubillatge infantil de Torres de Segre al complet, ha 

passat un dia molt animat en la primera festa infantil 

de la Cultura Popular, organitzada per adifolk-

_Cultura Catalana. La Diada ha portat inclòs un seguit 

d’actes, la majoria d’arrel catalana, adreçats 

especialment a que els i les representants més joves 

del pubillatge d’arreu de Catalunya s’ho passessin bé, 

es relacionessin i fessin coneixença de la cultura 

popular com el ‘Ball de Gegants’, actuacions diverses 

o ‘ball de sardanes’. En aquest darrer, l’Aina, l’Albert, 

la Irene i la Cèlia han puntejat els passos sardanistes 

amb una gran afició. 

Potser pel fet de ser la primera festa infantil d’aquestes característiques, no hi ha hagut massa participació 

dels representants catalans convidats, però el poble de Torres hi ha estat del tot representat.   

La Irene representant el nostre municipi en l’Acte celebrat a Sant Fruitós de Bages 

El pubillatge infantil torressenc amb la regidora i mare Mihaela Balcanu  
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     ELECCIÓ DEL PUBILLATGE DE CAMBRILS I DEL CAMP DE TARRAGONA                 diumenge 22 maig 
 

El municipi de Cambrils ha escollit, el passat diumenge 

22 de maig, els seu pubillatge local, amb l’elecció de la 

Xènia Rodrigo Planchart, com a nova Pubilla, i el Miguel 

Enrique Zambrano, com a nou Hereu. Com a 

representants del Camp de Tarragona han estat 

proclamats: Camí Cruz Caballé i Diego Rivera Gómez. 
 

En aquesta ocasió, una representació del pubillatge 

torressenc ha estat entre la cinquantena de pubilles i 

d’hereus vinguts de les diferents contrades catalanes. 

L'acte en qüestió, s’ha iniciat a les 10.30 hores del matí 

a la Sala de Plens de l'Ajuntament, punt de convocatòria 

de les pubilles i hereus i autoritats, des d’on s’ha visualitzat un vídeo de comiat del pubillatge de Cambrils. 

Seguidament, després de les fotos de germanor, el pubillatge ha sortit en comitiva acompanyat del grup de 

timbals ‘Nyanyos’ fins el parc del Pescador, on s’han dut a terme tots els actes programats.  

En finalitzar, i una vegada realitzades les fotos oficials, s’ha ofert un petit refrigeri a totes les persones 

assistents, que després d'una jornada de molta calor ha ajudat a revitalitzar-se, esdevenint també un moment 

de companyonia entre els i les participants, mentre s’ha fet una ballada de sardanes amb els Amics de la 

Sardana de Cambrils.  
 

             PROCLAMACIÓ DEL NOU PUBILLATGE DEL SEGRIÀ (ALGUAIRE)               dissabte 28 d’abril 
 

 

L’Alba Farré, d’Alguaire i el Joan Vizcaya, de Torres de Segre, han estat proclamats Pubilla i Hereu del Segrià, 

respectivament, a la gran festa del Pubillatge Comarcal del Segrià, celebrada a Alguaire el dissabte 28 de 

maig sota l’organització de l’àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de la població, 

amb la col·laboració de Foment de les Tradicions Catalanes i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 

El Joan ha rebut la nova faixa comarcal de mans del Marc Torrelles -també Hereu comarcal-, i la Winona 

Olivera -segona Dama comarcal-, també ha fet el mateix amb la banda a la nova representant d’aquest títol, 

l’Anna Tomàs d’Almacelles. 

El pubillatge de Torres ha fet l’entrada acompanyat de l’alcalde, en Joan Carles Miró i de la Regidora de 

Cultura, la Pepita Ruestes. La diada s’ha iniciat amb la trobada i benvinguda als candidats i a les candidates a 

la Casa Sociocultural de l’Espai Josep Lladonosa, que també ha acollit les proves dels i les aspirants. 

Més tard, s’ha donat la benvinguda al pubillatge dels municipis del Segrià i a les autoritats, per a continuació 

iniciar el seguici de Pubilles i Hereus, acompanyats dels ‘Grallers d’Alfarràs’, fins a la plaça de la Sardana, on 

s’ha realitzat la recepció de tot el pubillatge i l’acte de proclamació.  

La representació torressenca present a l’acte d’Alguaire  En Marc Torrelles i en Joan Vizcaya amb les faixes d’Hereu 
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ASSISTÈNCIA DEL PUBILLATGE DE TORRES DE SEGRE EN ELS ACTES DEL POBLE 
 

A més a més del recorregut per diferents 

poblacions catalanes que us hem detallat, els 

membres del nostre pubillatge han estat presents 

de manera activa en diferents actes o activitats 

que s’han dut a terme aquest maig a Torres de 

Segre. 
 

➢ El primer de maig, han fet acte de presència en 

la 29ª edició del Concurs de Pintura Ràpida 

‘Terra Ferma’ on han format part en l’entrega de 

premis i obsequis als pintors participants. 
 

➢ Per una altra banda, diumenge 8 de maig, al 

vespre, han pogut gaudir de l’estrena del film 

‘Alcarràs’ de la Carla Simó al pavelló poliesportiu 

juntament amb la resta de veïnat que no s’ho ha 

volgut perdre. 
 

➢ El diumenge 15 de maig, han fet acte de 

presència en el magnífic Concert de Gòspel ‘The 

Gospel viu Choir’, gaudint del cant en directe 

d’un conjunt de veus sincronitzades i amb molt 

de ritme. Al finalitzar l’actuació, els i les 

membres del pubillatge han pujat a l’escenari 

per saludar a bona part dels components de la 

formació musical i fer la corresponent fotografia 

de rigor. 
 

➢ Per cloure un mes de maig ple i frenètic, els i les 

nostres representants han estat convidats a 

assistir en la 16ª edició de ‘Segria Corals’ a 

l’Església parroquial. 

En aquest concert han pogut gaudir de l’actuació 

de diferents agrupacions corals. Les pubilles i les 

dames presents a l’acte, han fet entrega del 

llibre ‘Panoràmica Històrica de Torres de Segre’ i 

d’unes pomes als i les diferents representants de 

les corals que cantaven juntament amb la Coral 

‘La Lira’. Dos objectes que simbolitzen l’entrega 

de part de la nostra història i dels productes dels 

nostres camps, com a símbol d’acollida i 

d’agraïment. 

Es tanca doncs uns dies de força activitat però 

només és un punt i seguit de cara als mesos que 

venen en endavant que estan replets de 

trobades i activitats culturals diverses, tot coincidint amb l’arribada del bon temps. 

En Joan Vizcaya i l’Albert entregant els obsequis als pintors infantils participants 

La Irene i l’Aina ajudant en el repartiment dels obsequis als i les participants 

Els nens i nenes del pubillatge torressenc amb el grup de Gòspel 

Pubillatge i agrupacions corals en una fotografia de la XVI Segrià Corals 
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ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS AMB CICLE SUPERIOR DE L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

El passat 6 de maig, professorat i alumnat de Cicle Superior de 

l'Escola Carrassumada han realitzat una sortida en bicicleta fins al 

Punt d’Informació d’Utxesa. Una sortida esportiva que el centre ja 

havia dut a terme algun cop i que esdevé també una jornada lúdica 

i d’aprenentatge vivencial. 

Arribada la comitiva a l’edifici de ‘La Fusteria’, l'Adrià Pujol -tècnic 

de Turisme i de Medi Ambient de l’Ajuntament-, els hi fet una ruta 

guiada per l’antic campament de Fecsa per mostrar-los que es feia 

abans en aquell indret i explicar-los la història del Canal de Seròs i 

de l'embassament d'Utxesa. 

Després de la ruta per 

l’exterior, l’alumnat ha 

pogut gaudir d’una visita a l’exposició de fauna que es troba a l’interior 

del Punt d’Informació on l’Adrià ha sorprès als nois i noies fent 

l’explicació en anglès. Un idioma que el tècnic municipal domina a la 

perfecció degut als anys que va passar al Regne Unit, concretament a 

Liverpool. Les professores de Cicle Superior, conscients de l’oportunitat 

que això suposa, han apostat per repetir l’experiència cada any amb el 

propòsit que l’alumnat pugui rebre la informació propera en llengua 

anglesa, refrescar vocabulari bàsic i d’altre més desconegut o poc 

habitual i, en definitiva, aprendre més del nostre entorn natural a 

través de l’anglès, llengua d’estudi al centre juntament amb les oficials. 

 

L’ESCOLA DE MONTOLIU DE LLEIDA VISITA TORRES DE SEGRE I UTXESA 
 

El passat dimecres 11 de maig, l’Escola de Montoliu de Lleida ha 

visitat per primer cop el nostre municipi amb 10 alumnes. 

L'Adrià Pujol, ha estat l’encarregat de rebre la comitiva escolar i 

donar-los la benvinguda, abans d’ensenyar-los l’espai de 

l’Aiguabarreig del Segre-Cinca i bona part del camí verd que el 

conforma. L’explicació del nostre tècnic de Medi Ambient, ha 

permès a l’alumnat i professorat acompanyant, poder 

comprovar sobre el terreny, l’immens privilegi que té Torres de 

Segre de poder disposar d’un entorn natural tant valuós i 

interessant amb l’observació de nius de cigonya, els cavalls de la 

Camarga o les diferents espècies de plantes i arbres que formen el bosc de ribera. La ruta, l’han continuat 

amb bicicleta fins a arribar a Utxesa, on han dut a terme una activitat de recerca de peces, preparada per a 

l’ocasió. Un taller on l’alumnat desenvolupa la psicomotricitat tot buscant els sobres pels edificis de l’antic 

campament de Fecsa, la geolocalització en un mapa, i el raonament i la lògica a l’hora de resoldre els puzles 

amb les peces que han cercat. Una vegada els nens i les nenes han aconseguit muntar totes les peces, l’Adrià 

ha aprofitat l’avinentesa per fer l’explicació sobre la fauna, esmentant algunes curiositats sobre els animals 

que han vist muntant el trencaclosques. 
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L’alumnat de cinquè i sisè durant el recorregut amb bici 

L’Adrià explicant detalls de l’exposició d’animals 
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PRIMERA VISITA DE L’ESCOLA SANT SALVADOR D’ALBATÀRREC 
 

Dijous 26 de maig, un total de cinquanta 

alumnes de Cicle Superior de l’Escola 

Sant Salvador d'Albatàrrec, han visitat 

per primera vegada el nostre municipi 

per conèixer el nostre entorn i realitzar 

algun taller mediambiental a càrrec de 

l’Adrià, el tècnic de Promoció turística i 

Medi Ambient de l’Ajuntament. 

Una de les activitats que han pogut dur 

a terme els nens i les nenes ha estat la 

investigació a partir de les egagròpiles 

que es troben a l’interior d’edificis abandonats pels volts d’Utxesa. Una activitat que encara que sembli 

mentida, els hi encanta a tots els alumnes que venen a visitar la Reserva Natural.  

Els alumnes aprenen mitjançant aquesta tècnica perquè serveixen les egagròpiles, i després una vegada van 

desfent-la van trobant tots els ossos dels animals dels quals s'alimenten les aus rapinyaires. 
 

 

Què són les egagròpiles? Són boles formades per restes d'aliments no digerits 

que regurgiten algunes aus carnívores, entenent com regurgitar l'acte 

d'expulsar per la boca parts que no es poden digerir. El contingut de cada 

egagròpila depèn de la varietat de cada animal.  

Les egagròpiles que es disposa al Punt d'Informació són bàsicament d'aus 

rapinyaires com d'òliba, mussol banyut o d'arpella. Aquestes són molt útils per 

saber de què s'alimenten les aus que hi ha al nostre municipi, i conèixer que 

aquell animal també és part de l'ecosistema del nostre municipi. 

 

GOOGLE MAPS ACTUALITZA MAPES ENREGISTRANT RACONS DEL MUNICIPI  
 

El Consell Comarcal del Segrià s’ha posat en contacte amb els pobles del 

Segrià per tal de poder acabar, augmentar i millorar en l’aplicació Google 

Maps, racons de cada municipi que fins ara no estaven enregistrats. 

En el cas de Torres de Segre, actualment està perfectament indicat al 

Google Maps, però a l’opció ‘Street View’ -la pestanya que permet veure 

en primera persona el lloc on et trobes-, hi havia algun lloc que no teníem marcada la ruta. 

L’Adrià -tècnic de Promoció Turística i 

Medi Ambient-, ha estat l’encarregat 

d’acompanyar al tècnic de Google Maps 

tant a l'Aiguabarreig com a l'Ermita de 

Carrassumada per acabar de fer les 

gravacions amb una càmera de 360 

graus, i poder gravar tot el camí des de 

totes les perspectives possible i 

incorporar-les a la seva base de dades. 

Amb això, es preveu que ben aviat, serà 

possible fer una visita virtual pel Tossal 

de Carrassumada i pel camí verd. Enregistrament des del turó de Carrassumada amb la càmera de 360 graus 

L’alumnat de cinquè i sisè de l’Escola d’Albatàrrec satisfets de la sortida 
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XIX PEDALADA POPULAR A UTXESA 
 

Després de tres anys sense poder realitzar-la a causa de 

l’impacte de la Covid-19 i les corresponents restriccions 

sanitàries, a la fi, el diumenge 22 de maig, s’ha pogut 

tornar a fer l’esperada Pedalada Popular a Utxesa que 

enguany ha esdevingut la dinovena edició. 

Des de primera hora del matí, l’ambient a la plaça dels 

Països Catalans -punt de sortida de la comitiva ciclista- 

s’ha anat contagiant de ganes de gaudir d’una jornada 

lúdic-esportiva d’aquelles que fan poble i de la que n’hi 

havia moltes ganes. No obstant, la temperatura extrema i 

anòmala que ha fet durant el dia, més pròpia del mes de 

juliol, ha condicionat en certa manera als ciclistes 

participants que s’han hagut d’hidratar de valent i 

prendre precaucions per protegir-se del sol i vetllar per la 

seva salut durant el trajecte fins a Utxesa. 

Més de cent ciclistes de totes les edats, ben preparats i 

equipats han pogut completar satisfactòriament el 

recorregut des de Torres de Segre fins a l’edifici del Punt 

d’Informació d’Utxesa. En arribar, tots els i les participants 

han pogut agafar els seus obsequis, refrescar-se i menjar 

sota l’ombra dels pins de la zona de pícnic, habilitada per 

a tal efecte.  

Aquesta jornada no hauria estat possible sense el 

voluntariat que ha ajudat en l’organització de la prova, 

des del primer fins a l'últim, així com de les empreses 

col·laboradores del municipi, i a ‘Brebel’, per la seva 

cervesa artesana i ‘Wild Taco’ que ha presentat una 

selecció de ‘tacos’ i ‘nachos’. 

Un dels factors que ha resultat clau per combatre la forta 

calor, han estat els inflables d’aigua que s’han instal·lat a 

l’esplanada i que han estat un punt de diversió constant 

tan per a petits com per a grans que han agraït poder-se 

refrescar després de dinar i acabar de passar el dia. 

A més a més, els participants més menuts han pogut 

gaudir també del ‘Circ de la Puceta’, una associació que 

ha ensenyat a tots els nens i nenes que volien a ser artistes 

i formar part d’aquest circ, on el maquillatge, els malabars 

i l'equilibrisme han estat els protagonistes. 

Des d’aquest espai, es vol aprofitar per donar les gràcies a les empreses col·laboradores que han fet possible 

l’esdevenir de la Pedalada: El Celler del Segre, Restaurant Panamà, Mobles Areco, Electricitat Torreguitart, 

Tandem Workshop, Fidel català, Cooperativa Aveca, Fruites Font i Decathlon, responsables dels obsequis que 

s’han pogut sortejar a tots els participants (bicicletes, vals per dinar, un casc de bicicleta entre molts altres). 

En definitiva, una magnífica jornada matinal que no ha registrat cap incident remarcable i que ha resultat un 

èxit absolut. Es tanca l’edició, pensant i treballant ja en la de l’any vinent. 

La Pedalada Popular ho té pràcticament tot: recorregut amb bici, 

entrega d’obsequis, diversió per a tothom i un merescut descans 
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L’ANIMAL DEL MES: L’ABELLEROL COMÚ 
 

L'Abellerol comú (Merops apiaster) és una espècie d'ocell 

de l'ordre dels coraciformes i de la família dels meròpids. 

És un ocell migratori, que marxa a l'hivern cap a l’Àfrica 

tropical i l'Índia i torna cap al maig arreu de Catalunya. A 

casa nostra, acostuma a viure en zones de secà, en marges 

de rius i boscos esclarissats, on pugui excavar el seu niu 

que els fa en forats de costers arenosos com per exemple 

en una terrassa fluvial. 

L’Abellerol és un ocell d’uns 28 centímetres de llarg i molt 

vistós, amb el cap de color marronós i una ratlla negra al 

voltant de l'ull, el coll groc, el pit blau-verdós, les ales marronoses i verdes, el bec llarg i negre i les potes de 

tonalitats grisoses. Una varietat de colors espectacular que resulta molt fàcil d'identificar. 

El seu cant és una mena de "pruik" que repeteix mentre vola. És un ocell insectívor, que s’alimenta 

bàsicament de libèl·lules, vespes, petits escarabats en ple vol, però el seu aliment preferit són les abelles, i 

d'aquí ve el seu nom en català, abella-rol, en castellà, abeja-ruco, i en anglès bee-eater, sempre relacionat. 

Actualment, aquest au és una espècia legalment protegida i viu en colònies de molts individus. 

 

TALLER D’ANELLAMENT ORNITOLÒGIC 
 

El dissabte 28 de maig, s’ha realitzat un taller d’anellament ornitològic de la mà 

de l’Abel Julien, professional amb més de quaranta anys d’experiència, en el que 

hi ha participat una vintena de veïns i veïnes del poble que han pogut gaudir 

d’aquesta interessant activitat, alhora que aprendre què és i per a què serveix 

aquesta pràctica tant emprada. 

Hores abans de començar l’activitat, s’han instal·lat unes xarxes vora el riu, que 

estan prohibides per a tothom menys pels anelladors autoritzats i que permeten 

agafar ocells sense fer-los mal per estudiar-los o posar els anells 

d’identificació. D’aquesta manera, quan el grup ha anat a buscar i mirar les 

xarxes, ha trobat una àmplia varietat d'ocells atrapats. A continuació, s’ha 

iniciat el taller, mostrant als i les assistents com agafar l’ocell amb cura, com 

es posa l’anell -únic per a cada individu-, així com altres tasques que s’aprofita 

amb l’animal a la mà (mesurar les ales, identificació del sexe tot i que hi ha 

espècies que resulta complicat, el pesatge...). Una informació molt important 

pels ornitòlegs que anoten en una llibreta per més endavant enviar-la a l’ICO 

(Institut Català d’Ornitologia), per tenir una base de dades i constància de 

les espècies que es troben en els diferents espais naturals catalans. 

En aquest sentit, s’ha pogut veure en directe espècies com el Rossinyol bord, 

el Rossinyol comú, el pardal comú, l'oreneta cua blanca, el papamosques 

gris i la mallerenga carbonera. 

De tots, els més petits han estat els que millor s'ho han passat, sobretot quan han ajudat a alliberar a tots 

aquests ocells després de fer l’anellament. A més a més, han pogut aprendre, entre altres coses, que aquests 

ocells poden arribar fins a l'Àfrica, a països com Nigèria, Camerun o Serra Lleona, una migració que és deguda 

a la falta d'aliment durant l'hivern, no pas a les baixes temperatures, ja que s’ha explicat que hi han hagut 

experiments on aquestes espècies d'ocells poden arribar a temperatures de fins a 30 sota zero. 

Dos exemplars d’abellerols mostrant els colors del seu plomatge 
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DESCRIPCIÓ DE LA ‘CUGULA’ DE LA MÀ D’EN JOSEP MARSELLÉS 
 

L’edat és saviesa i cal aprofitar-la escoltant i tenint en compte l’opinió dels torressencs i torressenques que 

més han viscut i que encara estan entre nosaltres. El saber i l’experiència de la nostra gent més gran és un 

tresor de valor incalculable i faríem malament no aprofitar-lo per a poder-lo transmetre a les generacions 

futures i mantenir viva la història i el coneixement popular que no resta escrit en cap document sinó guardat 

a la memòria d’aquells que més han viscut. Un d’aquests és el Josep Marsellés, que col·labora sovint amb la 

revista aportant la seva visió i coneixement de coses vinculades a Torres de Segre.  

En aquesta ocasió, el nostre il·lustre torressenc ens ha volgut explicar coses d’una planta força comú al nostre 

municipi com és ‘la cugula’ i que, segurament l’hem vist sovint, però és totalment desconeguda per la majoria 

de nosaltres.  
 
 

Què és la cugula (avena fauta)? 
 

 

“La cugula és una herba molt 

oportuna, d’una gran voracitat 

vegetativa. Neix pels marges dels 

bancals on la terra no es trenca. 

Abans dels herbicides, naixia arreu 

en tots els cultius de cereals, 

gràcies a unes característiques 

naturals que la feien molt difícil de 

combatre. 

A causa del seu vigor, sempre va 

davant amb igualtat de 

condicions, neix primer que la resta de cereals, absorbint tot 

l’adob del seu entorn i debilitant tot el cereal del terra.  

Espiga i grana ràpidament i ‘s’escarria’ la llavor. Quan es segava, 

la gran part de la llavor ja era a terra.  

Les llavors no és una sola, són tres: una de gran, una de mitjana i 

una de petita al mig de les dues. Un cop a terra, quan s’havia 

segat, la llavor té unes arestes que actuen com les potes d’un 

llagost. Quan és moguda per la ‘garbinada’ o una ‘borrasca’, 

gràcies a la forma de l’espiga, sempre va endavant. Quan troba 

una escletxa a terra s’introdueix a dins, per tant, encara que es 

cremi el rostoll (pràctica molt habitual en aquell temps), la llavor 

no es cremava. La característica més destacada és que les llavors 

no neixen les tres alhora, només en neix una, la de més dimensió, 

l’any següent neix la segona i la tercera ho fa l’altre any. 

Vet aquí que el pagès, posant esment en mantenir el sòl net 

d’herba, tot i tenint la terra de guaret, no era garantia de la total 

eliminació de la flora, per això en castellà se’n diu d’aquesta 

planta protagonista d’aquest article ‘avena loca’ o ‘cizaña’, per la 

seva semblança a la civada o a l’avena farratgera”. 
 

Josep Marselles i Gort 
La cugula és una gramínia del gènere Avena. El terme 

"cugula" és un nom genèric que comprèn tres espècies 

estretament emparentades. Aquestes plantes es 

consideren com mala herba en els camps de cereals. 
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‘NO TOT HA DE SER PRÉSSECS O PERES’ 
 

 

 

Vivim en una població agrària on les explotacions de fruita dolça i la producció 

de préssecs i nectarines s’han incrementat significativament. L’agricultura a 

Torres ha canviat i les varietat s’han anat modificant i substituint. Però..., no 

tot al camp són préssecs o peres, molts pagesos jubilats o no també hi fan 

hort o tenen alguna plantació de vinya, d’oliveres o similar. Aquest és el cas 

d’en Fernando, un pagès torressenc jubilat que segueix gaudint del camp 

però d’una altra manera i a un ritme diferent. Una experiència que ens ha 

volgut compartir per donar a conèixer la seva afició i encoratjar a noves 

generacions a seguir el seu exemple per arribar a gaudir d’allò que realment 

et fa feliç quan un arriba en aquesta fase vital. En Fernando Masgoret Escolà 

ja fa uns 15 anys que va començar a plantar una mica de vinya, de la varietat 

Merlot, en una parcel·la seva. La jubilació l’hi ha regalat un temps lliure que 

dedica a la família, a petites coses i a fer hortalissa i elaborar el seu propi vi amb la vinya que ha anat cuidant. 
 

Des de quan et ve aquesta afició per la vinya? “Segurament que em ve de molt petit. Recordo quan la meva 

mare, la Dominica, li deia al padrí Josep: ‘Emporta-te’ls cap als Plans’. Érem molts germans. Al meu germà 

Joan i a mi, ens venia a buscar el padrí amb el carro i anàvem cap ‘als Plans’ on hi havia plantada molta vinya. 

Però, el Joan, al cap de 4 dies ja no volia venir més, en canvi a mi m’agradava tant que hi anava tot l’estiu fins 

que començava l’escola. Aquesta estima a la terra encara la conservo avui dia i per això sempre m’he trobat 

molt a gust al camp. En Josep Escolà, el meu padrí de bateig que aviat farà 92 anys, m’ha ensenyat tot el que 

sé del camp. De fet, ell sempre em deia... ‘planta una mica de vinya per quan et jubilis, així tindràs un lloc per 

anar a disfrutar!’, i així ho vaig fer i actualment puc dir que estic gaudint d’ella com em va dir. Crec que plantar 

vinya ha estat l’encert de la meva jubilació. A la nostra finca, la meva dona Carme i jo, hi passem moltes hores 

i el temps ens passa volant. Ella sempre m’ha ajudat en totes les feines del camp”. 
 

Et fas el teu propi vi? Com et surt? “Sí i n’estic molt orgullós. Com a tot en la vida, amb la pràctica i 

l’experiència es va millorant. El primer any, el vi que vaig fer de la meva vinya va ser una barreja de vi, aigua i 

vinagre, però tot i això, no vam perdre pas mai la fe!. Amb els anys, vas aprenent coses i la veritat és que cada 

vegada ha anat millor. De totes les que hem fet fins ara, la collita de l’any 2021 ha estat la millor, amb un total 

de 500 litres de vi d’uns 12 graus de la varietat Merlot. Es pot dir que ens surt un bon vi i de casa!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fotografia d’en Josep Manel Prada de la parcel·la del Fernando on hi té uns 120 ceps i l’hort de casa. 

Una finca que ha anat arreglant i cuidant, fins i tot construint-hi una paret perimetral de pedra i una arcada principal de grans dimensions. 
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XXV FESTA DEL PESCADOR A UTXESA 
 

El primer dia de maig, des de fa vint-i-cinc anys, és sinònim 

de pesca al nostre municipi amb la celebració de la ‘Festa 

del Pescador’, el concurs per excel·lència dels que 

organitza el Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre, 

un dels que generava més expectació entre els pescadors 

locals i que sembla haver perdut cert impuls en els 

darrers temps a causa de les escasses captures i el 

descens d’inscrits, sobretot en el públic infantil. 

La valuosa tasca que desenvolupa la Junta del Club de 

Pesca, permet encara avui continuar celebrant aquesta 

jornada que cal ajudar a agafar embranzida perquè torni 

a recuperar la seva essència d’edicions anteriors. 

La zona dels ‘espigons’ d’Utxesa ha estat l’escenari de 

nou d’aquest concurs de pesca que ha aconseguit reunir 

un total de 29 pescadors, d’entre els quals 5 nens d’edat 

infantil.  

La jornada, que s’ha desenvolupat durant tot el matí sota 

un sol radiant, ha estat marcada per l’escassetat de 

picades i la captura només de tres peixos entre tota la 

comitiva: un luciperca d’1.900 quilograms i dos 

‘percasols’ o ‘peixos rellotge’. Un fet que ha desanimat 

als pescadors participants, que segueixen confiant en 

poder gaudir de temps millors i continuar practicant 

aquest esport. 

Val a dir, que les ‘porres’ -nul·les captures de peixos-, són 

un fenomen habitual d’aquest dia des de fa molts anys, 

un fet lligat a diverses circumstàncies que, 

malauradament, s’està agreujant i caldrà valorar per 

intentar millorar la situació.  

Malgrat aquesta curiosa circumstància, la trentena 

d’afeccionats a aquest esport, acompanyat de familiars, 

han acabat la matinal amb un dinar de germanor al Celler 

del Segre, que ha finalitzat amb l’entrega de premis als 

guanyadors: Sergi Zooloty -categoria adult- i Aleix 

Drudes i Icar Masip -categoria infantil-. 

La resta d’obsequis que donen els diferents 

col·laboradors, s’han hagut de sortejar entre els inscrits, 

completant d’aquesta manera una nova ‘Festa del 

Pescador’ que esperem pugui refer-se i perduri molts 

anys més esdevenint una de les cites més esperades pels 

amants de la canya. 

 

ES
P

O
R

TS
 

Els ‘espigons de pesca’ d’Utxesa ha estat el lloc on s’ha fet el Concurs 

Els cinc pescadors infantils inscrits sostenint el luciperca capturat 

L’Icar de Sarroca, amb un dels dos ‘percasols’ que s’han pescat 

Entrega del 1r premi adult a Sergi Zooloty, per part del regidor d’esports, 

Joan Companys i el President del Club de Pesca, Paquito Torreguitart 
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L’ÈLIA SERRA LLUEIX DE NOU AMB EL CLUB GIMNÀSTIC LLEIDA A LA COPA CATALANA 
 

El dissabte 14 de maig, l'equip del Club Gimnàstic Lleida de la categoria D4P s’ha proclamat campió absolut 

en la 3ª i última fase de la Copa Catalana celebrada a Terrassa.  

La torressenca Èlia Serra, juntament amb la Elsa Hernando, l'Anna Magallón i la Mariona Lamolla han brillat 

un cop més sobre la pista, aconseguint l'esglaó més alt del podi.  

A més a més, individualment, l'Èlia va aconseguir la 1ª posició, la Elsa la cinquena, l'Anna l’onzena i la 

Mariona la quinzena, d’un total de gairebé 100 gimnastes. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ara els queda l'últim repte de la temporada que és el Campionat de Catalunya, el qual tindrà lloc al mes 

de juny, on s'han classificat totes quatre i del que estarem ben atents. I ja buscant nous objectius per la 

temporada que ve, amb més motivació que mai, desitgem a l’Èlia i al seu equip molts èxits esportius. 

 

PAU MIRÓ GUANYA UNA SAMARRETA DEL BARÇA SORTEJADA PER LA PENYA 
 

El jove soci de la Penya Barcelonista Torres de Segre lluirà la samarreta de 

la primera equipació del FC Barcelona. Com ja és costum a cada Clàssic 

contra el Real Madrid, aquesta associació en sorteja una entre totes les 

persones que acudeixen per gaudir del partit i en l'últim matx contra el 

Madrid, disputat el passat diumenge 20 de març, no va ser una excepció. 

El veritable guanyador del sorteig fou l'oncle del Pau, el Pepe, que sabia que 

li faria especial il·lusió poder-la portar i per això no va dubtar en demanar la 

seva talla i fer-li aquest regal tan especial. 

La temporada del Barça ha finalitzat i, després de mesos amb emocions 

contrastades, la Penya també aturarà la seva activitat durant l'estiu per 

començar amb més força el curs vinent, amb el suport dels seus associats. 

L’equip al complet celebrant la primera posició en la modalitat de conjunt.  

Un resultat excel·lent en la darrera fase de la Copa Catalana 

L’Èlia Serra participant individualment. La prova es fa en quatre aparells a 

una única ronda i intent. Els aparells són: poltre, barra d’equilibri i terra 

 

“Estic molt contenta i agraïda per l’esforç de 

l’entrenadora que tinc des de fa molts anys. 

Aquesta temporada, m’he trobat molt a gust 

amb les meves companyes d’equip i hem 

aconseguit millorar molt totes juntes. Moltes 

gràcies per estar sempre al meu costat”. 

Elia Serra 

 

“Són un equip molt consolidat. Estic molt contenta de la 

feina feta ja que estrenaven categoria nova i els objectius 

han estat assolits amb èxit. L'esforç, la constància i la 

perseverança han sigut la clau per poder arribar fins aquí. 

És molt gratificant per mi veure com el seu esforç diari les 

fa aconseguir grans resultats! Amb tantes nenes que 

reuneix aquest esport, és difícil i elles ho han aconseguit”.  

Marta Baro  (entrenadora) 
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SEGON CAMPUS D’ESTIU DEL CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE 
 

 

Per segon any consecutiu, després de l’èxit de 

participació de l’estiu passat, des del Club Esportiu 

Torres de Segre s’ha impulsat el 2n Campus de 

Futbol d’Estiu amb la inestimable col·laboració de 

l’Ajuntament, dins la Regidoria d’Esports. 

Unes jornades que pretenen donar oferta d’una 

activitat força atractiva i interessant durant el 

període de vacances escolars d’estiu i que es 

duran a terme durant tot el mes de juliol. 

Adreçades als nens i a les nenes d’entre 5 i 14 

anys que vulguin passar una bona estona tot fent 

esport amb el futbol com a eix protagonista 

principal i amb sessions de piscina al cloure la 

jornada. 

Des d’aquest espai volem encoratjar als i les 

infants i joves del municipi a apuntar-se en 

aquesta segona edició del campus de futbol.  
 

Si esteu interessats o interessades en participar-hi, podeu formular la vostra inscripció contactant als 

telèfons o omplint el formulari que rebreu properament a les vostres cases. 

 

FI DELS CAMPIONATS REGULARS EN LES DIFERENTS CATEGORIES I DISPUTA D’AMISTOSOS  
 

Les competicions esportives on els diferents conjunts torressencs han participat enguany ja han finalitzat, 

completant una temporada sencera sense haver d’aturar-se a causa de la pandèmia com va succeir a les 

anteriors. Així, doncs, la tornada a la normalitat, també s’ha confirmat dins l’àmbit esportiu i els i les 

esportistes locals han pogut gaudir de l’esport que més els agrada sense limitacions i restriccions externes. 
  

A nivell de resultats, si fem una valoració general de tots els equips del municipi, la dinàmica ha estat diversa 

amb dues grans notícies com són el campionat de l’equip sènior de futbol sala i la segona plaça de l’equip 

veterà de futbol camp que suposa ambdós ascensos de categoria per la temporada que ve. 
 

El futbol sala base segueix demostrant bona 

salut, tot i la fluixa temporada de l’equip 

juvenil, tots els equips han competit amb 

ganes, respecte i lluint amb orgull els colors 

arlequinats arreu on han jugat. 

L’equip sènior de futbol camp s’ha mostrat 

irregular en general i no ha acabat de trobar les 

bones sensacions d’inici de temporada i l’equip 

de bitlles també aparca la competició oficial 

amb una bona segona posició. 

Ara, és temps d’algun partit amistós, de 

descansar i reposar forces i d’iniciar a preparar 

i planificar una nova temporada que 

començarà passat l’estiu.  

 

L’equip Benjamí del Club Esportiu Torres de Segre en un partit amistós 

que l’ha enfrontat al conjunt aitonenc del Daytona 
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CAMPIONAT D’ESPANYA DE PR22 A 50, 100 I 200 METRES 
 

El camp de Tir Olímpic de 

Torres de Segre ha acollit, 

el diumenge 29 de maig, 

el campionat d’Espanya 

PRS22 a 50, 100 i 200 

metres. Una modalitat 

d’alta precisió en el tir 

que ha trobat un escenari 

ideal per a poder resultar 

tot un èxit.  

Els 34 millors tiradors nacionals d’aquesta modalitat de tir han pogut mostrar la seva punteria oferint un 

nivell força alt i molt igualat. A part de Catalunya, la prova ha reunit participants de Navarra, Aragó, València, 

Madrid, Astúries i País Basc. 

La competició, que s’ha desenvolupat amb tirades des de 3 distàncies diferents (50, 100 i 200 metres) i amb 

calibre 22, ha constat de 7 exercicis de 10 trets cadascun.  

Els resultats finals han estat els següent: el primer classificat ha estat el valencià Enrique Calabuig, seguit en  

segon lloc pel Jordi Ribes -president del Club de Tir de Torres- i en tercera posició, el madrileny Javier Nieto -

representant i cara visible del PRS a Espanya-. 
 

EL V DESCENS EN PIRAGUA JA TÉ DATA DE CELEBRACIÓ: EL DIUMENGE 28 D’AGOST 
 

El diumenge 28 d'agost, és el dia escollit per a 

celebrar el 5è Descens en Piragua pel riu Segre. 

D’aquesta manera, els cinc pobles organitzadors de 

l’esdeveniment, d’entre ells Torres de Segre, han 

donat a conèixer la data d’una de les proves 

esportives de més relleu durant l’estiu. 

Després de dues edicions anul·lades a causa de la 

Covid-19, l’esperada prova popular tornarà a omplir 

de color i d’embarcacions el riu Segre al seu pas pel 

nostre municipi. Com en les anteriors, l'activitat 

començarà a Torres de Segre, passarà per Soses i 

Aitona, i acabarà a Seròs, completant un recorregut 

aproximat d’uns 18 quilòmetres. La novetat 

d’enguany és la possibilitat, per qui ho desitgi, 

d'allargar l'itinerari 7 km més i arribar fins a la Granja 

d'Escarp -últim poble que s’ha incorporat al descens- 

i que s’uneix a Soses, Aitona, Seròs i Torres de Segre. 

Al mapa adjunt, es pot veure en verd el recorregut 

curt fins a l’arribada a Seròs (18km) i un tram en groc 

que és el que s’incorpora enguany fins a la Granja 

d’Escarp (opcional) de 8 km més.  
 

 

En els propers mesos, es donarà a conèixer tota la informació i les novetats d’enguany, d’una activitat 

que es preveu que tornarà a ser multitudinària. Estigueu ben atents i atentes, les places seran limitades!. 
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NOVES VISITES DELS PREMIATS DEL CONCURS COMPRA A TORRES I DESCOBREIX CATALUNYA ‘21 
 

A les portes d’emprendre la nova campanya comercial de ‘Compra a Torres i Descobreix Catalunya’ 2022, 

trobem guanyadors i guanyadores de la campanya de l’any passat que acaben de fer efectiu el seu premi. 

Aquest, és el cas de dues parelles que durant el darrer cap de setmana del mes d’abril, van visitar l’Arboç i 

Cervià de les Garrigues, respectivament.  
 
 

▪ ELECTRODOMÈSTICS CORBINS --- Xavier Ricart i Teresa Prim                    -Arboç, abril 2022- 
 

 

Per una banda, el Xavier Ricart i la Tresa Prim -en nom de la guanyadora 

del premi d’Electrodomèstics Corbins, l’Encarna Chica-, van visitar el 

poble d’Arboç. Un municipi de la comarca de l’Alt Penedès que es 

caracteritza per ser una ‘terra de bon vi i puntes de coixí’. Com a notes més 

característiques destaquem la reproducció en petita escala de la Giralda 

de Sevilla, el Museu de puntes de Coixí i la seva gran tradició folklòrica:  

amb els diables, la carretillada, el Ball de bastons i la colla Castellera.  
 

Xavier i Tresa: 

“Gràcies al poble d’Arboç per la seva acollida i gràcies als comerciants per 

aquest dia tan bonic. Vàrem visitar la Giralda de l'Arboç, el museu de les 

puntes, la casa on va néixer l'abat Escarré de Montserrat i la fira Modernista 

que feien l'1 de maig. Continueu amb aquesta iniciativa, és molt maca”. 

    

▪ PREMI GENERAL DE LA CAMPANYA COMERCIAL --- Álvaro Boqué i Mª Luz Ariza        -Cervià de les Garrigues- 
 

 

Per una altra banda, l’Alvaro Boqué i la Mª Luz Ariza, van visitar el poble 

de Cervià de les Garrigues -en nom de la Glòria Boqué, que va ser a la 

que li havia tocat el premi general de la campanya comercial-. 

La visita a Cervià va incloure, entre altres activitats: una visita guiada 

pel  “Camí dels set sentits” on es poden trobar accions a la natura de 

l’escultora Marta Pruna, un tomb pels carrers poble, visita a 

l’Ajuntament i l’església i un vídeo explicatiu de la campanya de l’oli, ja 

que en aquesta època el molí està tancat. A migdia també va tenir lloc 

un dinar popular al ‘Nou Casal’ de Cervià. 
 

Alvaro i Mª Luz: 

“Vam estar a Cervià de les Garrigues. Fou un dia fabulós i vam rebre un 

tracte immillorable. Ja podeu comunicar el nostre agraïment a 

l’Ajuntament, en especial a l’alcaldessa, tinent alcalde i regidora de 

joventut”. 
  

 

Amb aquestes dues visites, donem ja per tancada la Campanya ‘Compra a Torres i Descobreix Catalunya’ 

de l’any 2021. Hi ha hagut diversos premis que no s’han pogut fer efectius, perquè els premiats o 

premiades no han pogut participar de les trobades, d’altres que han fet visita però no ens han passat 

informació, i només un parell que no s’han pogut dur a terme per motius diversos. 

El balanç de la Campanya és molt positiu, d’igual manera que esperem que ho sigui la del 2022.  
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CURS DE FORMACIÓ EN RISCOS LABORALS AL CAMP DEDICADA A LA CAMPANYA DE FRUITA  
 

A les portes de l’inici de la temporada 

de fruita i l’arribada de l’estiu, des de fa 

anys, que es ve fent una sessió 

formativa en Riscos Laborals amb el 

propòsit de garantir un treball segur al 

camp, tenint en compte les condicions 

meteorològiques adverses d’aquest 

període de l’any. 

Aquesta formació, gestionada des de 

l’agrupació de pagesos torressencs, ha 

anat a càrrec de l’empresa Previntegral 

i complementa una altra sessió que es 

fa durant l’any, ambdues adreçades als agricultors, als treballadors i treballadores, així com a les empreses 

agràries locals. 

D’aquesta manera, els  pagesos i treballadors que s’hi han inscrit, han rebut una formació en Riscos Laborals 

encaminada a les tasques d’esclarir així com les pròpies de la imminent campanya de la fruita, tot fent ressò 

als principals aspectes a considerar a nivell de seguretat i de salut: dur el calçat tancat, l’ús d’ulleres i barret 

per protegir-se i de roba poc gruixuda i adequada al clima d’altes temperatures, importància de la hidratació 

amb aigua durant la jornada laboral, protecció amb crema solar i repel·lent per a insectes, entre altres. 

La jornada ha finalitzat amb l’entrega d’un document acreditatiu als participants després de la signatura 

d’assistència 

 

REALITZACIÓ NIVELL BÀSIC DE MANIPULADOR I APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS  
 

Del 28 d’abril fins al 19 de maig, s’ha 

estat realitzant el curs bàsic de 

manipulador i aplicador de productes 

fitosanitaris. Una formació de 25 

hores de durada, distribuïdes en 6 

jornades diferents, que ha estat 

organitzada des de la Regidoria 

d’Agricultura de l’Ajuntament.  

Un total de 30 persones inscrites, 

entre elles del món agrari local, han 

rebut una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que els ha 

permès, alhora i sempre que s’hagi aprovat l’examen, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de 

productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril). 
 

El contingut del curs s’ha estructurat en sis mòduls, un d’ells amb dues hores de pràctiques a l’Escola Agrària 

d’Alfarràs. Enemics dels cultius i mètodes de control; tractaments, mètodes i equips d’aplicació; tipus de 

productes fitosanitaris i manipulació; riscos i mesures de prevenció en l’aplicació i manipulació de productes 

fitosanitaris per al medi Ambient; relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals, 

perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones; mesures per reduir els riscos sobre la 

salut i transport, emmagatzematge, manipulació dels productes fitosanitaris, han estat els punts que s’han 

desenvolupat en aquesta important activitat formativa. 

L’Ajuntament ha cedit la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya, com a espai per a fer aquesta 

formació presencial que ha reunit un bon nombre de participants 
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FESTA DE GRADUACIÓ DE L’ALUMNAT DE L’INSTITUT D’ALCARRÀS 
 

El divendres 13 de maig, s’ha celebrat l’acte de lliurament 

d’orles de la promoció 2020-2022 de 2n de Batxillerat, amb 

una molt bona representació d’alumnat torressenc que ha 

tancat de manera exitosa una nova etapa educativa. 

L’acte s’ha celebrat a ‘Lo Casino’ d’Alcarràs amb l’assistència i 

la participació de familiars, professors, autoritats d’ambdues 

poblacions que aporten alumnat al centre, membres de l’AFA i, 

lògicament, els grans protagonistes de l’acte: els i les alumnes 

de 2n de Batxillerat. En representació de l’Ajuntament de Torres 

de Segre, hi ha assistit la Bianca Pop -Regidora d’Educació-. 
 

Significar els diferents parlaments realitzats pels 

estudiants, plens d’emoció i de contrast de sentiments 

així com les paraules plenes d’orgull i satisfacció que 

han dedicat en Gabriel i la Núria, en representació dels 

pares i les mares de l’alumnat en qüestió i que hem 

considerat oportú reproduir-les, com a felicitació i bons 

desitjos en la nova etapa que comencen: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament d’en Jesús Campa, director de l’INS d’Alcarràs 

Bona tarda a tothom, 
 

Autoritats, equip directiu, professors, pares, mares i familiars. 

Avui ens toca al Gabriel i a mi ser, amb el vostre permís, la veu 

de tots els pares i les mares en aquest acte d’entrega d’orles de 

Batxillerat.  
 

Agrair a l’Eva que ens hagi cedit el seu espai per poder 

expressar el sentiment i el desig que tenim en un dia com avui.  

Avui, és un dia d’alegria i de celebració. Un dia que culmina 

una llarga etapa de la vostra vida i de la qual podeu estar ben 

orgulloses i orgullosos. Però també és un dia per recordar 

aquelles persones que malauradament ja no estan entre 

nosaltres i que trobarem tant a faltar.  
 

Com a membres de l’AFA, volem reconèixer el suport que hem 

tingut de les famílies i de l’equip directiu per poder continuar 

treballant junts en els projectes que tenim en comú malgrat la 

dificultat de la pandèmia.  

Agrair també la implicació dels ajuntaments de Torres de Segre 

i d’Alcarràs en el projecte educatiu de l’Institut.  
 

Demanem, al Govern del nostre país, un increment de recursos 

tant econòmics com materials per tal de garantir una educació 

pública de qualitat i que s’atenguin les demandes de la 

comunitat educativa i que es mantingui la immersió lingüística 

a les nostres escoles i instituts. 
 

Un dia, vàreu deixar l’escola de tota la vida. Els de Torres, 

l’escola i el poble. Allí, començava una gran aventura, éreu 

petits i tot era nou i gran. 

L’edifici, uns companys que també veieu grans, assignatures 

complicades i molts, molts professors i professores... Han passat 

sis anys i aquí esteu. Moltes felicitats i l’enhorabona!.  

 

 

Com a mares i pares us volem donar les gràcies per tot l’esforç que heu 

hagut de fer fins a arribar avui aquí. Han estat sis anys de treball on 

heu adquirit coneixements, on heu fet noves companyes i companys, 

que han servit per formar-vos com a persones. Durant aquest temps, 

us heu preparat per a un futur que avui ja és present. Un present i un 

futur que s’ofereix davant vostre, generós i lluminós, ple 

d’oportunitats i de nous reptes i també d’algun desengany.  

Alguns estudiareu a la Universitat, altres fareu algun cicle, o bé us 

incorporareu al mercat laboral. Altres, de ben segur que anireu a 

Barcelona. Costarà mes o menys però ho aconseguireu, no en tenim 

cap dubte. Teniu tota la força i el coratge de la joventut, no ho 

desaprofiteu.  
 

Ens consta que des de l’Institut us han transmès coneixement 

acadèmic, us han donat eines per poder-vos defensar, però no oblideu 

tot el que heu après a casa, dels pares, dels avis i les àvies, dels 

germans i germanes... De la família.  

Us demanem, que a la vida sigueu respectuosos, responsables, 

generosos, solidaris, lleials, ambiciosos i humils i que lluiteu pels 

vostres ideals.  
 

I per acabar, no oblideu mai que veniu i sou de les terres de Ponent, 

fills de la boira i la calor. No renuncieu als vostres orígens, siguin 

quins siguin els cognoms que porteu. Malgrat les diferències, teniu 

una cosa que sempre us unirà, haver estudiat a l’Institut d’Alcarràs.  

Com diu el poema “ARA MATEIX” de Miquel Martí i Pol:  

Posem-nos dempeus altra vegada 

i que se senti la veu de tots solemnement i clara. 

Cridem qui som i que tothom ho escolti. 

En acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui,  

i via fora!! Que tot esta per fer i tot es possible. 
 

 

 

Alcarràs, 13 de maig de 2022 
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D’aquesta manera, els i 

les estudiants de la 

promoció 2020-22 de 2n 

de Batxillerat, han tancat 

oficialment una etapa 

educativa que els fa pujar 

un esglaó més en 

l’esdevenir de la seva 

formació com a persones. 

Hi ho han fet envoltats 

d’aquells que han 

contribuït en aquesta fita 

i d’aquells que més 

estimen que, de ben 

segur, senten orgull i 

satisfacció plena. 

Des d’aquest espai de la revista municipal volem donar la més sincera enhorabona a tot l’alumnat que 

promociona, fent una menció especial als vuit alumnes de Torres, als que desitgem sort i molts encerts. 
 

LA XOCOLATADA SOLIDÀRIA  
 

El dissabte 14 de maig, en motiu del Dia 

Internacional del Càncer Infantil que es 

celebra el 15 de febrer, l’AMPA de l’Escola 

Carrassumada ha organitzat la cinquena 

xocolatada solidària al pati del centre. 

Durant tot el matí, s’ha venut coca i xocolata 

al mateix recinte escolar i s’ha pintat un 

mural en una de les parets de la zona 

d’esbarjo, de manera conjunta entre els i les 

infants, els seus familiars i professorat de 

l’Escola que també han volgut col·laborar en 

aquesta activitat. Una excel·lent proposta 

benèfica, engegada fa uns anys des de 

l’agrupació de pares i mares, que segueix 

tenint una magnífica acollida entre la 

comunitat educativa i el veïnat en general.  

Els diners recaptats (351 euros) es 

destinaran, íntegrament, a projectes 

pioners en la investigació, diagnòstic i 

tractament del càncer infantil. Una cruel 

malaltia que, segons dades de l’OMS 

(Organització Mundial de la Salut), es calcula 

que afecta cada any a 400.000 nens, nenes i 

joves d’entre 0 i 19 anys. 
 

 

Un punt de venta de coca i xocolata i la pintada d’un mural en una de les parets del pati 

han omplert de vida el centre un dissabte al matí per una bona causa 

Alumnat de Torres de Segre de 2n de Batxillerat (promoció 2020-22). D’esquerra a dreta: Aina Florensa, Nerea 

Martín, Rebeca Rotund, Damiana Edroi, Ivan Combes, Ares Domènech, Adriana Bustos i Alícia Molins 
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DIA CONTRA LA LGTBIFÒBIA A TORRES 
 

Durant el matí del diumenge dia 15 de maig i en el marc del Dia contra la LGTBIFÒBIA, des de l'assemblea 

de la CUP Torres de Segre s’ha organitzat una xerrada a càrrec d’en Joan Escribà-Escolà, sobre com des dels 

moviments veïnals i institucions podem combatre la lgtbifòbia i treballar per desenvolupar polítiques i 

conductes no discriminatòries per tal de construir un poble més just i més lliure.  

També s’ha aprofitat l’acte per a presentar l'assemblea CUP Torres de Segre.  

 

FOLLETADA A CARDEDEU, CAULIMPIADES I CONCURS DE COQUES DEL TURRIBUS  
 
 

Aquest mes, l’Agrupament Escolta Turribus 

ha estat molt enfeinat i entretingut. A part 

dels caus setmanals i habituals de dissabte 

per la tarda, tant ‘Raiers’ com ‘Follets’, han 

fet caus conjunts amb la resta d'escoltes de 

Ponent, on totes plegades han fet pinya. 
 

A més a més, els ‘Follets’ han estat convidats 

a l’última funció del circ Delalún al municipi 

de Cardedeu, on s’han trobat amb 400 

infants més, provinents d’arreu de 

Catalunya. Degut a la pandèmia, el circ va 

perdre les ganes i l'emoció d'actuar, però 

gràcies als follets, el circ ha pogut recuperar 

tots els ànims i seguir amb les seves 

actuacions.  

Durant aquests dies, els infants més petits 

han treballat en l'autogestió i el control de 

les seves emocions. 
 

Per últim, el passat dissabte 21 de maig, els 

caps del Turribus han preparat un cau molt 

especial per a infants i joves, les 

‘caulimpiades’. Una divertida i original 

proposta, en format de concurs, que ha consistit en la realització de diferents proves de disciplines variades 

El col·loqui que s’ha desenvolupat a l’espai de la Plaça Catalunya, ha finalitzat amb un vermut musical a càrrec d’Èric Prim 

Cau conjunts amb escoltes de Ponent  
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que ha fet gaudir d’allò més als nens i les nenes que s’han animat a participar. A continuació, s’ha donat pas 

al concurs de coques, on ‘caps’, infants, joves i famílies han presentat les seves millors obres culinàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGESOS I BATLLES PROTESTEN DAVANT LA GENERALITAT RECLAMANT AJUTS PER A LES GELADES 
 

Una cinquantena de batlles i 

pagesos afectats per les glaçades 

de començament d’abril a les 

comarques de Ponent s’han 

manifestat el passat dimarts 24 

de maig, per protestar pel retard 

i la inconcreció en el repartiment 

d’ajudes pel sector de la fruita 

dolça.  

La plataforma ‘Defensem la 

Fruita’ ha organitzat una marxa 

lenta amb el suport de vint-i-tres 

ajuntaments, d’entre ells el de Torres de Segre, de la plataforma ‘Salvem la Pagesia’ i més entitats. Desenes 

de vehicles han sortit a primera hora des d'Alcarràs en marxa lenta per l'autovia, en la que s'hi han afegit 

participants a Torrefarrera i Fondarella, en una mobilització del sector agroalimentari que ha finalitzat davant 

del Palau de la Generalitat a Barcelona. 
 

El president del sindicat Asaja, Pere Roqué, ha alertat que s’ha perdut el 70% de la collita d’enguany, 

valorada en 450 milions d’euros. Tal com avisen des del sector, la mala collita i l’ambigüitat mostrada pel 

govern posa en perill la viabilitat de moltes plantacions i d’uns 30.000 llocs de feina.  
 

Entre els pobles de Ponent hi havia batlles i 

regidors d’Alcarràs, Alpicat, Aitona, Torrefarrera o 

Torres de Segre. En total, mitja dotzena de 

representants municipals de pobles afectats per 

les gelades que han donat suport a una protesta 

sota el lema “Pagesia i terres de Lleida, les grans 

oblidades del govern”. 

Davant l’impossibilitat de trobar-se cara a cara 

amb el president Aragonès o amb la consellera 

d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, els pagesos han 

anticipat noves protestes.  

Les Caps i els follets a Cardedeu gaudint d’una magnífica sortida  Les Caulimpiades 2022 i el concurs de coques, dues propostes ben divertides  

Fotografia de la comitiva abans d’iniciar la marxa lenta des d’Alcarràs fins a Barcelona  

Desplegament d’una pancarta reivindicativa davant l’edifici de la Generalitat  

https://www.vilaweb.cat/noticies/gelades-ponent-agreugen-danys-cultius-fruita/
https://www.vilaweb.cat/noticies/gelades-ponent-agreugen-danys-cultius-fruita/


 
 

 
34 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE MAIG – Juny 2022 

FLORS, COLORS I RECONEIXEMENT A LES MARES RESIDENTS 
 

Tot i que els últims dies han estat de calor i les 

temperatures típiques de l’estiu han començat a treure el 

cap, les activitats a la Residència Sant Guardià no s’han 

aturat i han continuat omplint de vitalitat el centre 

residencial. 

Només sortint de la Setmana Santa, els residents es van 

posar mans a l’obra per celebrar la Diada de Sant Jordi. 

Per una banda, la Maria i la Magdalena van fer una tria i 

collita de les millors roses del jardí del centre residencial, 

per tal de confeccionar rams de roses per decorar; i per 

l’altra banda, els residents més artistes van dissenyar 

alguns punts de llibre per aquelles persones més lectores, 

plasmant el següent poema. Una forma immillorable per 

acabar el mes d’abril, no? 
 

“Ja arriba la diada, amb llibres a cada parada  

i una rosa vermella per a cada princesa estimada”  
 

(Isabel Borrial) 
 

 

A principis de maig, els i les residents treballadors i 

treballadores i mares han estat els grans protagonistes.  

El primer cap de setmana del mes de maig, tenint en 

compte que era el Dia de la Mare, s’ha dut a terme un 

taller destinat a elaborar flors de paper, les quals s’han 

regalat a totes aquelles residents que són o han estat 

mares.  

Així mateix, també era el Dia Internacional del 

Treballador, moment que s’ha aprofitat per aprofundir en 

la història professional d’alguns dels residents. Una 

proposta que ha permès descobrir la sorprenent varietat 

d’oficis que han ocupat les vides dels residents: mestresses 

de cada, pagesos, camioners, advocades, etc.  
 

 

 

 

Naturals o de paper, vermelles o blanques… les flors han estat les autèntiques protagonistes d’aquests dies a la Residència Sant Guardià 
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NOVES ACTUACIONS DE ‘COPATE’ AL RIU PEL CONTROL DE LA MOSCA NEGRA 
 

Continuant amb les actuacions que es venen fent al llarg de l’any, 

durant el mes de maig, el Consorci Polítiques Ambientals Terres 

de l’Ebre -COPATE-, han estat realitzant nous mostreigs al riu 

Segre i Cinca per fer un seguiment i mira de controlar la població 

de mosca negra, un insecte que es prolifera sense control en 

alguns cursos mitjans i baixos dels rius com en el cas de Torres de 

Segre i que provoca una picadura molt molesta i dolorosa, essent 

molt actiu durant l’estiu. Algunes d’aquestes mostres han estat 

obtingudes al nostre tram de riu. 

A més a més, el dimecres 25 de maig, durant el matí, s’ha dut a terme un tractament sobre les aigües del 

riu. Com és habitual. l’endemà s’ha realitzat un control de l’efectivitat del producte. El tractament implica 

l’abocament mitjançant helicòpter al riu d’un insecticida larvicida biològic específic per la mosca negra per 

tal d’eliminar la possibilitat que es desenvolupin les larves que els exemplars adults de mosca negra han 

dipositat a les algues (macròfits) presents al riu. 

El poc cabal d’aigua que porta el riu facilita el creixement de larves de mosca negra i, reclamem un cabal 

digne del nostre riu que, en moltes ocasions durant l’època estival no assoleix ni el cabal mínim exigit. 

 

LES PISCINES MUNICIPALS OBRIRAN LES SEVES INSTAL·LACIONS EL DISSABTE 18 DE JUNY 
 

Una nova temporada de piscines està a punt 

de començar i ho farà de manera oficial amb 

l’obertura de les instal·lacions al públic, el 

proper dissabte 18 de juny. 

Enguany la ‘normalitat’ a les piscines gairebé 

es podrà recuperar del tot, deixant enrere els 

entrebancs dels darrers anys, amb el 

tancament de les mateixes durant l’impacte 

més elevat de la Covid-19 o les restriccions i 

limitacions que la pandèmia va obligar a 

determinar als usuaris i usuàries en l’ús 

d’aquest equipament municipal. D’aquesta 

manera, l’estiu del 2022 serà recordat pel retorn a la dinàmica habitual d’aquest espai del municipi tant 

esperat quan arriba l’època de forta calor. Les piscines recuperaran el servei de bar, l’accés al recinte no 

tindrà límit d’aforament, es podran emprar els serveis, vestidors i les dutxes interiors, i no serà obligatori l’ús 

de la mascareta, entre altres aspectes. No obstant, el viscut amb la pandèmia ens deixarà també algun 

aspecte positiu com el manteniment constant de la neteja i desinfecció dels llocs més concorreguts, sempre 

en benefici dels i les banyistes. 

Així, doncs, des de fa uns dies, la brigada municipal està treballant incansablement a les instal·lacions per a 

deixar-les a punt de cara a la seva obertura. Una feina que pot semblar deslluïda de cara a la gent però que 

resulta bàsica i imprescindible per a poder gaudir d’una temporada de bany amb les màximes garanties. 
 

Pel que fa a la resta, entre altres aspectes, les tarifes d’abonaments i entrades seran les mateixes de fa uns 

anys aprovades a les ordenances municipals, també s’oferiran els cursets de natació per a nens i adults i 

l’activitat d’aquazumba. Una informació detallada que podreu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament i a la 

circular que s’ha repartit a les cases del municipi.  

Un tècnic de COPATE analitzant els macròfits al riu Segre 
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SOPAR DE COMIAT AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT QUE ES JUBILA 
 

El passat dissabte 28 de maig, el Consistori torressenc ha 

organitzat un sopar de comiat per quatre treballadors i 

treballadores de l’Ajuntament que després d’anys de 

dedicació, finalment es jubilen. 

Així doncs, alguns dels diferents alcaldes de la vila dels 

darrers mandats, regidors i regidores actuals, juntament 

amb familiars i la resta de personal laboral, han volgut 

organitzar una trobada de comiat per celebrar amb els seus 

companys i companyes, aquesta nova i merescuda etapa. 

La Maria José Duque (secretària – interventora), el Joan 

Ramon Ruestes (conserge de l’Escola Carrassumada), la 

Virgínia Masgoret (personal de neteja), la Jordina Badia 

(professora de la Llar d’Infants) i l’Àngel Olivera (membre de la brigada municipal que es retira per motius 

de salut), han rebut un merescut i sentit homenatge que reconeix la seva labor durant tot aquest temps. 

La vetllada ha finalitzat amb uns parlaments de les autoritats adreçats als i les protagonistes, que visiblement 

emocionats han agraït la sorpresa i l’obsequi d’un val de viatge per parella per a cadascú d’ells i d’elles. 
 

L’Ajuntament, en el seu nom i el dels seus vilatans, vol donar les gràcies als cinc i desitjar-los que gaudeixin 

d’aquesta nova etapa amb tota la salut i la sort del món per endavant. 

 

 VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DURANT EL MES DE MAIG 
 

El mes de maig no ha estat pas un parèntesis en el recompte de víctimes 

per violència masclista, ans al contrari. Una vegada més, nous assassinats 

fan incrementar els registres que es venen acumulant en els darrers mesos. 

A l’última actualització a 31 de maig, s’han afegit sis noves víctimes que 

s’han produït aquest mes que fan ascendir a 18 el nombre total 

d’assassinats per violència de gènere en el que portem de 2022. 

Les ultimes víctimes, han estat els casos d’una dona de 50 anys assassinada a Almería, sense fills ni denúncies 

prèvies contra el seu agressor. Una altra dona assassinada a Màlaga, amb un fill menor d’edat i, en aquest 

cas, amb denúncies prèvies i la dona assassinada presumptament per la seva exparella a Ciudad Real, amb 

Quatre dels cinc protagonistes de la celebració de comiat 

La fotografia de record d’un dia de reconeixement a molts anys de dedicació a l’Ajuntament 
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una filla menor d’edat i sense antecedents. A aquestes, cal afegir la dona de 26 anys, amb 2 fills menors, 

morta a Còrdova.  

Malauradament, dues germanes de família pakistanesa i residents a Catalunya han mort assassinades al 

seu país d’origen per haver-se negat a tirar endavant un matrimoni forçat. Les dues germanes, de 24 i 20 

anys, vivien a Terrassa, on almenys una hi estava empadronada. La policia de la ciutat del país d’on eren 

originaries, ha obert una investigació a Pakistan pel que s’anomena ‘crim d’honor’. Una pràctica patriarcal 

que fa assassinar les dones que es creu que han perjudicat la reputació dels parents. 

La violència masclista té formes explícites i visibles com: assassinat, agressió física, violació, amenaça..., i 

invisibles com: humiliar, menysprear, controlar, xantatge emocional, llenguatge sexista, etc. Aquests tipus 

subtils de violència masclista són importants considerar-los, ja que en moltes ocasions són formes que actuen 

a escala psicològica de la dona i que no s’acostumen a percebre socialment com a violències masclistes. Per 

tot això, des de l’Ajuntament volem insistir en rebutjar qualsevol tipus de violència. 

 

TOT A PUNT PEL CASAL D’ESTIU 2022 I ELS TALLERS D’ESTIU A LA LLAR D’INFANTS 
 

Un any més, a les portes d’un estiu que es preveu força calorós, 

des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament s’organitzen 

les ESTADES DE CASAL D’ESTIU. Un espai de lleure i 

d’aprenentatge que permet gaudir als infants del poble de 

manera variada i divertida durant el període de vacances. 

El Casal d’Estiu 2022 entrarà en funcionament el proper 

dilluns 27 de juny i finalitzarà el divendres 2 de setembre, en 

horari de 9 a 13 hores i l’opció d’acollida de 8 a 9 i de 13 a 14 

hores. Unes dates que s’han adaptat a les necessitats familiars 

i al nou calendari escolar dictaminat pel Departament 

d’Educació que varia l’inici del curs. 
 

Creació d’un nou grup dirigit a joves de l’ESO d’entre 12 i 16/18 anys). 

Un espai que donarà acollida a l’alumnat d’aquesta franja d’edat que estigui interessat en participar 
 

 

Un equip de treball format per professionals del sector del lleure i l’educació, amb la col·laboració de 

personal extern, està treballant des de fa dies per a confeccionar una programació d’activitats i propostes 

que englobaran continguts amplis i diversos. Activitats de multiesports, piscina dos dies a la setmana, tallers 

per endinsar l’infant al món de les Noves Tecnologies i les xarxes socials, treball de l’art, descobriment de 

l’Univers i dels oficis, Ecologisme, situacions amb anglès i estones de deures d’estiu, són algunes de les 

propostes que tindran l’oportunitat de fer tots els nens i nenes que s’inscriguin al Casal d’Estiu. 
    

PREUS 

Mes sencer Mig mes Setmana Diari 
120 € /infant 70 € /infant 35 €  

10 € / alumne 
* acollida inclosa 

20 € acollida 10 € acollida 5 € acollida 

200 € / 2 germans 110 € /2 germans 55 € / 2 germans 

300 € / 3 germans 160 € / 3 germans 80 € /3 germans 
 

 

 
 

Per una altra banda, també s’han organitzat els TALLERS D’ESTIU DE LA LLAR D’INFANTS CARRASSUMADA. 

L’inici dels mateixos serà el dijous 23 de juny i s’oferiran durant tot el mes de juliol i el mes d’agost. Els dies 

del mes de juny, per a l’alumnat ja matriculats, serà gratuït. 

L’horari serà de  les 9:00 a les 13:00 hores, amb l’opció d’acollida de les 8:00 a les 9:00 hores. 
 

 

PREU 
100 € mensuals -de 9 a 13 hores, mes sencer- 

(25 € una setmana). 
20 € l’acollida de 8 a 9 hores. 

(5€ l’acollida una setmana) 

Foto d’arxiu del Casal d’Estiu amb l’alumnat i monitoratge 
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CALOR EXTREMA I RÈCORD DE TEMPERATURES EXCEPCIONALS AL MAIG 
 

Si cal destacar quelcom del temps que ens ha ofert el maig, 

sense cap mena de dubte és la calor. Un episodi 

extraordinari de calor extrema, anòmal per les dates en 

què ens trobem i que és més propi de juliol i agost. Uns 

registres que han marcat rècords històrics de temperatura 

en un mes de maig. Un fet que agreuja la situació de 

sequera a tot Catalunya. La precipitació acumulada 

aquests dies (tant sols 15.4 mm) i la del que portem de 

primavera meteorològica, no ha aconseguit acabar amb 

l’episodi de sequera en el que es troba immersa gran part 

del territori català des de la primavera del 2021. 

Així doncs, maig s’ha iniciat amb temperatures suaus que han anat incrementant-se de manera notòria. Un 

impàs d’un front de precipitació amb pols en suspensió, els dies 24 i 25, han refrescat per una moment la 

situació que, ràpidament, ha agafat embranzida de nou fins a darrer de mes amb valors típics de l’estiu. 
 

Un fenomen que també s’ha produït aquest maig ha estat un 

eclipsi total de lluna. El 16 de maig el nostre satèl·lit s’ha tenyit 

de vermell i aquesta ‘lluna de sang’ -tal com és coneix també- 

s’ha pogut veure des de tot el nostre país just abans de l'alba: la 

fase de totalitat ha començat a les 05.26 i ha acabat a les 06.50. 

És el primer eclipsi total que veiem a Espanya des del juliol del 

2019, i no n'hi haurà altre fins a l'octubre del 2023. 
 

En resum, un temps que sembla tenir pressa per a que arribi l’estiu. El mes de maig clou amb alguns valors 

propers als 40°C, deixant una mitjana de temperatura màxima de 28,5 graus -més de 8 graus per sobre de 

la del mes anterior- i una mitjana de mínima de 13,17 graus -5 dècimes més que el darrer període-.  

Tot i que és difícil fer pronòstics en quan al temps, tot apunta que la calor ens seguirà acompanyant. Segons 

dades proporcionades per ‘Copernicus’ -Programa d’Observació de la Terra de la Unió Europea-, els pròxims 

mesos seran més càlids de l’habitual a Catalunya amb temperatures entre 0,25 i 1 grau per sobre de la 

mitjana els mesos de juny, juliol i agost. 
 
 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «MAIG 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 

01/05/22 24,8°C 11,6°C 0 mm 12/05/22 27,7°C 11,4°C 0 mm 23/05/22 29,6°C 19,2°C 0 mm 

02/05/22 18,6°C 12,6°C 0.4 mm 13/05/22 30,1°C 9,4°C 0 mm 24/05/22 22,4°C 12,3°C 10.4 mm 

03/05/22 20,8°C 11,6°C 1.2 mm 14/05/22 31,1°C 12,6°C 0 mm 25/05/22 23,3°C 11,0°C 3.3 mm 

04/05/22 19,8°C 10,1°C 0 mm 15/05/22 30,1°C 14,4°C 0 mm 26/05/22 27,4°C 10,1°C 0 mm 

05/05/22 23,9°C 10,9°C 0 mm 16/05/22 30,5°C 14,7°C 0 mm 27/05/22 30,6°C 13,1°C 0 mm 

06/05/22 25,0°C 10,3°C 0 mm 17/05/22 31,4°C 15,5°C 0 mm 28/05/22 33,5°C 15,3°C 0 mm 

07/05/22 25,9°C 9,7°C 0 mm 18/05/22 33,9°C 16,2°C 0 mm 29/05/22 31,0°C 16,4°C 0 mm 

08/05/22 26,9°C 11,6°C 0 mm 19/05/22 31,3°C 17,4°C 0 mm 30/05/22 31,2°C 14,6°C 0.1 mm 

09/05/22 28,0°C 11,7°C 0 mm 20/05/22 32,7°C 16,1°C 0 mm 31/05/22 31,5°C 15,1°C 0 mm 

10/05/22 29,2°C 10,8°C 0 mm 21/05/22 35,3°C 16,0°C 0 mm  

11/05/22 29,5°C 11,3°C 0 mm 22/05/22 36,6°C 15,4°C 0 mm 
 

Temperatura màxima mitjana (mes): 28,5 °C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 13,17 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 15,4 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 
 
 

Una massa d’aire d’origen africà ha afectat aquest mes bona part 

d’Europa, amb temperatures excepcionals per l’època de l’any 

Fotografia Quim Estadella 
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

 

 

“La papallona rei (Papilio machaon) és probablement 
la papallona més bonica i elegant del nostre país i 
d’Europa. Té franges negres sobre fons groc i, a les ales 
posteriors, hi té una franja blavosa, amb dos ulls 
ataronjats i un acabat amb puntes d’oreneta. 
És de vol ràpid i es passa el dia anant de camp a camp 
i de flor en flor. Li agrada xuclar les flors de l'anís i 
del fonoll, sobre les quals de vegades se la veu amb les 
ales esteses, reposant al sol”. 
 

 Josep M. Prada 
 

Característiques de la fotografia 

FOCAL: 5.6 

EXPO: 1/500 

ISO: 200 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fonoll
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 ENHORABONA CAMPIONS! EL TORRES DE SEGRE DE FUTBOL SALA GUANYA LA LLIGA 
 

El premi ha arribat. El primer equip de futbol sala del Club Esportiu 

Torres ha guanyat el campionat de lliga i ha assolit l’ascens de categoria.  

La temporada començava a l’octubre i després de disputar 22 partits, 

aquest mes de maig el conjunt arlequinat del nostre poble s’ha convertit 

en el millor equip de la tercera divisió lleidatana. Els números són 

d’equip campió: 16 victòries, 3 empats i 3 derrotes. Un balanç molt 

positiu. Després d’una primera volta gairebé perfecta, només perdent un 

partit, en la segona part de la competició l’equip ha sabut sofrir després 

de deixar escapar més punts dels desitjats. Tot i això, en el tram final de 

la lliga, en els últims partits, disputats justament contra els rivals directes de la part alta de la taula, el Torres 

ha donant la talla per acabar sumant de tres en tres i proclamar-se campió. 
 

L’últim partit a casa, el que ha concedit 

matemàticament el títol, ha estat el jugat el dissabte 

7 de maig al pavelló poliesportiu de la nostra vila. El 

rival, l’Altorricó, arribava amb els mateixos punts 

que el Torres i això ha fet que el partit fos a cara o 

creu. Qui guanyava el matx, pràcticament 

sentenciava el campionat. El triomf ha estat per 6 

gols a 2 en completar-se els minuts de joc, l’alegria i la festa han estat els protagonistes. Els jugadors, 

l’entrenador i la junta directiva han celebrat el campionat amb tot el públic assistent, desenes i desenes de 

veïns i veïnes, amistats i famílies, que no s’han volgut perdre el bonic desenllaç després d’haver animat l’equip 

durant tota la temporada. 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE          
 

D’esquerra a dreta (fila superior): Jaume Font, César Cascales, Albert Pedrós, Marcos Gramun (President), Josep Miró, Josep Cabal, Hamza Agdal 

i Shiddharta Polo (entrenador). Fila inferior: Edu Pons, Víctor Zarco, Sergi Gilart, Christian Aranda, Eric Pedrós, David Ferrer i Víctor Florensa 

--- Campió Tercera Divisió Catalana Futbol Sala (Grup 17) --- 

Campions! 
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Un curs que acaba després de combinar esforç, qualitat i treball en equip tant en els entrenaments com en 

els partits. Aquest grup són uns herois i han entrat a la història del Club i de l’esport torressenc després 

d’aconseguir un nou ascens.  
 

A partir d’ara, l’objectiu és clar: continuar fent gaudir del futbol sala al poble, millorar futbolísticament, i 

assolir més èxits esportius.  

Aconseguirà l’equip tornar a la primera divisió per quarta vegada en la seva història? Tan de bo! Però després 

d’aquest estiu, el primer pas serà fer una gran temporada a la segona divisió.  

Enhorabona i molta sort!. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Finalitzat l’encontre davant l’Altorricó per 6 gols a 2 que ha donat el campionat al conjunt torressenc, jugadors, membres de l’staff tècnic i afició 

Han envaït el centre de la pista del pavelló per a  celebrat la gesta, amb una samarreta commemorativa per l’ocasió 

Unes grades plenes de gent animant amb banderoles al conjunt arlequinat 

que ha rebut una vegada més d’una afició fidel durant la temporada 
 

Moment d’eufòria de l’equip quan l’àrbitre ha xiulat el final del partit. 

Celebració d’un títol després d’una temporada que no ha estat gens fàcil 
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l futbol sala torressenc està d’enhorabona pel campionat i l’ascens del seu equip sènior, model i referència 

de la resta dels equips que conformen la base del Club Esportiu Torres de Segre.  

Un triomf que no és fruit de la casualitat sinó del treball en equip, en tots els àmbits, tant esportiu, 

administratiu, com de gestió. Una comunió que s’ha unit al talent d’un grup de futbolistes que han demostrat un 

bon nivell i l’orgull de fer campió al Torres de Segre. Ara, ve la part més complicada, afrontar nous reptes amb la 

mateixa il·lusió i motivació, però... centrem-nos a gaudir del moment, recuperar forces i continuar endavant. 
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“És una sort poder tornar a celebrar un ascens 

amb l’equip de futbol sala del poble. Hem de 

sentir-nos molt feliços perquè guanyar una lliga 

no és senzill i tots hem sabut competir fins al 

final. La temporada ha tingut moments de 

tranquil·litat gràcies als bons resultats i 

moments patiment en veure que les coses no 

sortien tant bé i la classificació s’ajustava.  

Finalment hem resolt bé els partit clau, hem 

sigut millors que els altres clubs forts i el premi 

en una lliga sempre acaba sent per l’equip més 

regular.  

Tenim talent i encara més marge de millora. 

Segur que la temporada vinent seguirem el bon 

camí i tan de bo aquest meravellós esport 

continuï donant-nos moltes més alegries a 

Torres de Segre”. 
 

Christian Aranda 

 (1r capità) 

 
 

“Temporada atípica, amb un equip 

completament nou, sistema de joc nou per 

tothom. Els primers mesos de competició 

van ser molt bons a tots els nivells i la 

segona volta amb alts i baixos, a causa de 

baixes importants en alguns partits. Al final, 

ningú ens ha regalat res, i hem de valorar 

molt el que s’ha aconseguit aquest any. 

Per l'any vinent, només desitjo un equip 

compromès i competitiu. El temps ens dirà 

on hem d'estar”. 
 

Sergi Gilart 

 (2n capità) 

 

 

“Ha set un any molt dur i amb molt d'esforç. Vam 

començar de zero amb jugadors, entrenador 

coordinador i president nous, i tot i les dificultats, hem 

sabut lluitar i treballar en equip. L’equip va començar 

molt bé i la segona volta es va complicar, fins al punt de 

tenir dubtes de si acabaríem a dalt de la classificació. 

Gràcies a tot l’equip que no s’ha rendit, hem demostrat 

que si volem som capaços de jugar i guanyar a qualsevol 

adversari. La pròxima temporada hauríem de tenir 

l’objectiu de tornar a atendre, gaudir molt i mostrar a 

tothom com sabem jugar a futbol sala”. 
 

Eric Pedros 

 (3r capità) 

 

Els tres capitans de l’equip amb el braçalet. En ordre de la imatge:  

Sergi Gilart (2n), Christian Aranda (1r) i Èric Pedrós (3r) 

Joan Companys Cabau 
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La veu dels nostres campions 
 

 

 

“No sabíem ben bé com aniria la temporada, ja que érem un grup humà 

que no havíem treballat mai tots junts, encara que els objectius eren 

clars: a nivell individual teníem jugadors que havien de donar molt 

rendiment a la categoria. Hem sabut patir i, tot i no fer la segona volta 

que esperàvem, hem pogut assolir aquestes metes guanyant la lliga a 

casa amb un pavelló com feia dies que no es veia al poble.  

A nivell de club els objectius són consolidar-nos com a un equip amb 

una base potent perquè tant infants com joves de Torres de Segre i dels 

pobles del voltant vulguin jugar aquí”. 
 

Shiddharta Polo 

 (entrenador) 

 
 

 

“Aquesta temporada l'hem començat amb una 

mica de temor i amb la incògnita de què 

passaria amb la competició amb la maleïda 

pandèmia. Sabent que va passar l’any anterior, 

només volíem tenir una temporada normal i 

poder competir. Per sort s'ha pogut fer, tot i que 

alguns equips han passat per dificultats que han 

impedit estar a dalt de la classificació o, fins i 

tot, abandonar la competició per falta d’efectius, 

com és el cas de l’equip benjamí de futbol sala.  

En línies generals però, podem estar ben 

contents, ja que hem pogut acabar totes les 

lligues amb els diferents equips.  

El més bonic de la temporada ha estat viure 

l'últim partit a casa del primer equip de futbol 

sala. El pavelló estava pràcticament ple i de 

color blau i els jugadors no van fallar i van 

poder celebrar el campionat com és mereixien. 

De cara la propera temporada volem continuar 

creixent. Som un club ambiciós i guanyador, i a 

poc a poc hem d'anar a més.  

Ens agradaria mantenir els actuals equips, 

millorar els resultats i tornar a ser una 

referència a la zona.  

Volem aconseguir que el Club Esportiu Torres 

de Segre sigui un gran club en tots els sentits”. 
 

Marcos Gramun 

 (President) 

 

Membres de la Junta Directiva del Club Esportiva Torres de Segre,  

amb el Daniel Carreres i el Marcos Gramun 

 

 

“Hem completat una gran temporada i, si tenim en compte que 

l’anterior a causa de la pandèmia no es va poder competir, encara 

dona més valor a l’ascens aconseguit pels nostres jugadors. Al llarg de 

la lliga, hem disputat grans partits, amb golejades i d’altres més 

treballats fins a l’últim sospir. S’han superat entrebancs, com tot equip 

gran, i a la fi, ens hem proclamat campions de manera merescuda. 

Per la temporada vinent, amb el rodatge d’aquesta, crec que el nostre 

objectiu ha de ser quedar-nos a la part alta de la classificació. Hem 

de ser ambiciosos. Disposem de jugadors capaços de realitzar una gran 

temporada a 2a catalana i junt amb els reforços que arribaran, 

considero que hem de marcar-nos grans reptes a curt i llarg termini. 

Retornarem el Torres a les categories de futbol sala que li corresponen”. 
 

Daniel Carreres   

 (tresorer) 
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INSTAL·LACIÓ D’UNA BARANA DE SEGURETAT AL PONT DE LES COMPORTES D’UTXESA 
 

Després de reiterades 

peticions efectuades 

des de l’Ajuntament cap 

a Endesa, propietària de 

la infraestructura, tot 

demanant millorar la 

seguretat de la barana 

del pont de les 

comportes de l’avinguda Pearson, s’ha procedit finalment a la 

instal·lació, per part del Consistori torressenc, d’una reixa metàl·lica 

electrosoldada a la barana de ferro existent.  

Una actuació molt necessària i que com s’ha comentat, venia essent 

una reivindicació antiga que pretén garantir al màxim la seguretat 

sobretot dels vianants que hi transiten a peu, en aquest punt perillós 

per les fortes corrents que genera l’aigua al sortir de l’embassament 

cap al canal que duu l’aigua a la central hidroelèctrica. Proper a 

l’edifici de ‘La Fusteria’ o ‘Punt d’Informació’, suposava un risc de 

caiguda innecessari, en el dia a dia però, sobretot, en aquelles activitats massives que es duen a terme en 

aquest espai durant l’any com podrien ser la Volta al Pantà d’Utxesa o la Pedalada Popular. 
 

AVARIA D’AIGUA AL CARRER SINOGUES 
 

Un cop més, la brigada municipal ha hagut d’actuar per a poder resoldre una avaria d’aigua detectada al 

carrer Sinogues que afectava al sistema general de subministrament d’aquest indret del municipi.  

En aquesta ocasió, la fuita considerable d’aigua no s’havia detectat per un aflorament sobre el ferm com és 

habitual en aquests casos, sinó que s’ha pogut trobar de casualitat durant les obres del nou centre cívic, 

doncs l’aigua que es perdia anava a parar al registre de la cloaca general. 

Tal i com és habitual en aquests casos, s’ha obert la part afectada per a poder resoldre l’avaria. Un cop feta 

la reparació, substituint el tram afectat per un de nou subjectat entre dos abraçadores, s’ha tapat l’obertura 

per deixar-ho llest de nou i obert a la circulació. 
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La reixa soldada a la barana de ferro cobreix tota la 
part inferior i garanteix la seguretat 

Seqüència d’imatges que mostren el procés de detecció i reparació. A la primera, es pot veure la pèrdua d’aigua constant que es produïa.  
En les dos següents, la reparació del tub afectat i la finalització de l’actuació amb el carrer llest 
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COBRIMENT DE LES FINESTRES DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 

Durant la primera setmana del mes de maig, la brigada ha tapat les 

finestres del Pavelló Poliesportiu amb uns plàstics negres que han 

anat col·locant amb l’ajuda d’una plataforma elevadora.  

El propòsit d’aquesta acció ha estat el d’enfosquir l’interior de la 

instal·lació amb motiu de la projecció de la pel·lícula Alcarràs, que 

s’ha dut a terme el passat dia 8 de maig. Aquest enfosquiment de la 

sala principal s’ha mantingut uns dies més fins a l’espectacle de 

Góspel del  15 de maig.  

Amb aquesta acció es va evitar que amb l’allargament progressiu 

dels dies, l’entrada de llum impedís el correcte desenvolupament 

tant del film com de l’espectacle.  

 

SUBSTITUCIÓ D’UNA XARXA DE JOC AL PARC INFANTIL DEL PASSEIG DEL SEGRE 
 

S’ha substituït la xarxa d’una de les estructures de joc que hi ha 

instal·lada al parc infantil ubicat al passeig de Segre.  

En els darrers dies, s’ha anat actuant en aquest indret de lleure 

infantil tot fent manteniment de la barana i de les diferents 

estructures. Una tasca que es continuarà fent per garantir un espai 

de diversió i descans el més segur possible i en plenes condicions. 

En aquest cas, entre altres 

actuacions de neteja 

efectuades i similar, s’ha 

substituït una de les xarxes que 

estava trencada i suposava cert 

risc de lesió pels nens i nenes. 

Aquesta corda permet als 

infants enfilar-se a diferents 

alçades d’aquest element. 

 

POSADA A PUNT DE LES PISCINES MUNICIPALS 
 

Abans de l’inici d’una nova temporada de les piscines, els membres de la brigada municipal han estat 

treballant i dedicant-hi força temps en un seguit d’actuacions a les instal·lacions per garantir les millors 

condicions de cara a la seva obertura al públic. Entre altres coses, s’han dut a terme les següents accions: 
 

✓ Arreglar els canals del costat de la piscina i pintar-los amb pintura de cautxú amb fibres per evitar que 

es perdi aigua per aquest conducte. 

✓ Netejar amb aigua a pressió tota la superfície de rajoles d’ambdues piscines. Aquesta neteja es realitza 

amb àcid per poder extreure la totalitat dels elements incrustats a les mateixes. 

✓ Reparar el ‘gresite’ o rajoletes que han saltat del fons de la piscina gran i petita, ocasionat per la dilatació 

del terreny i parets. 

En els propers dies i fins l’obertura de les instal·lacions el proper dissabte 18 de juny, s’estarà fent tasques 

de posada a punt per procurar deixar les piscines en les millors condicions amb el propòsit que el veïnat 

torressenc gaudeixi d’una bona temporada de bany. En aquest sentit, s’efectuarà actuacions de neteja i 

La nova xarxa instal·lada a l’element del Parc Infantil L’espai de joc s’ha estat condicionant 
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pintura de totes les habitacions i portes de les mateixes que acullen els vestidors, els sanitaris i el material 

divers, la restauració dels desperfectes en parets i sostres malmesos per la humitat així com la tasca de polir 

i tractar la tarima de fusta de les dutxes exteriors. 
 

Cal fer esment també a les tasques de jardineria i de manteniment que es continuaran fent durant l’estiu 

amb la finalitat de mantenir la gespa i l’espai de jardí en el millor estat possible. Enguany, l’actuació que es 

va fer fa uns dies d’adobar i ressembrar, ha millorat l’aspecte del verd considerablement. 
 

Finalment, en quan al tractament de l’aigua i la seva distribució, s’han dut a terme un seguit de controls 

inicials dels paràmetres de ph i clor de l’aigua per estabilitzar-los dins la normativa i garantir-los durant tota 

la temporada amb un seguiment diari de l’estat de l’aigua d’ambdues piscines. 

 

 

Abans i després de l’estat del canal de desguàs perimetral de la piscina  Neteja amb aigua a pressió del vas de la piscina gran  

El sanejament, neteja i substitució de l’enrajolat malmès és una de les tasques més complicades i laborioses 

Reparació de les parets interiors i exteriors i tractament i tallada de la zona enjardinada de l’espai de les piscines 
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NOVETATS EN LES PRINCIPALS OBRES MUNICIPALS 
 

Aquest mes de maig s’ha avançat en les grans actuacions que actualment s’estan executant a Torres de Segre. 

Les novetats més importants són les següents: 

• Al Centre Cívic s’ha continuat amb la col·locació i connexió de les diferents instal·lacions tècniques com 

l’elèctrica i la climatització. On pràcticament s’ha enllestit és a la primera planta, i en les pròximes 

setmanes també es completarà a la planta baixa. El següent pas serà cobrir-les amb ‘pladur’ perquè els 

espais quedin més nets i agradables visualment. 
 

 
 

Tal com s’ha pogut observar a 

simple vista des del carrer, en els 

últims dies s’està treballant en una 

obra al subsol després de detectar-

se el pas d'aigües freàtiques just 

davall de l’edifici. Ha estat una 

sorpresa inesperada, però aquest 

contratemps cal solucionar-lo 

adequadament quan s’està duent a 

terme l’obra més rellevant de 

Torres de Segre en els últims anys. 

Així doncs, s’està canalitzant 

l’aigua i aprofitant l’excavació, 

també es posaran dues canonades 

que milloraran l’evacuació d'aigües pluvials i el clavegueram del carrer Vall.  
 

Recordem, que a part de la renovació i adaptació de tot l’edifici, també està prevista la reurbanització de 

la cruïlla dels carrers Raval del Pont, Sinogues i Vall. En els pròxims números de la revista donarem més 

detalls del projecte previst. 
 

• Pel que fa a la nova zona d’esbarjo del costat de l’Escola Carrassumada, destaquem que el parc infantil 

ja s’ha finalitzat després de col·locar tot el tancat i el capa de cautxú a terra. La pista esportiva, ja 

pavimentada i polida, només manca pintar les línies dels camps de futbol sala i bàsquet, col·locar porteries 

i cistelles i tancar-la amb les tanques corresponents. Esperem que ben aviat puguin completar-se aquestes 

tasques finals, ja que fins al moment no s’ha pogut fer per qüestions pressupostàries i de comandes amb 

proveïdors. 

Les instal·lacions elèctriques i de climatització s’han completat a la primera planta  

Per a poder canalitzar l’aigua del subsol s’ha hagut d’aixecar bona part del paviment del carrer 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL  (Equip Amateur) 
 

 

Jornada 29 (08-05-2022)  
 
 

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

C.E. TORRES 6 - 1 
RIBERA 

ONDARA 
 

 Jornada 30 (14-05-2022)  

JORNADA DESCANS C.E. TORRES DE SEGRE 

 Jornada 31 (22-05-2022)  

RIALP F.C. 3 - 1 C.E. TORRES 

 Jornada 32 (29-05-2022)  

C.E. TORRES 1 - 2 AEM S.E. ‘A’ 

 Jornada 33 (05-06-2022)  
 

ALFÈS C.E. ‘A’  -  C.E. TORRES 
 
 
 

Golejadors   Proper partit – Jornada 33 
   

  
 
 

ALFÈS C.E. ‘A’ C.E. TORRES 

05/06/2022  18:00H  municipal Alfès 
 
 
 
 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL (Equip Veterà) 
 

 Jornada 8 (24-04-2022)         CLASSIFICACIÓ (XLIII Torneig Telègrafs – Grup B) 

VETERANS  
PALAU ANG. 

1 - 3 
C.E. VETERANS 

TORRES 
 
 
 
 
 

 Jornada 9 (01-05-2022)  

C.E. VETERANS 
TORRES 

3 - 1 
VETERANS 
MONTOLIU 

 Jornada 10 (08-05-2022)  

C.E. VETERANS 
TORRES 

7 - 0 
VETERANS 

MOLLERUSSA 

 Jornada 11 (15-05-2022)  

VETERANS  
ALCOLETGE 

6 - 1 
C.E. VETERANS 

TORRES 
 
 
 

Golejadors   
   

 
 
 

  
 

L’espai està previst que aculli un camp de futbol sala de 30 x 15 metres i dos de bàsquet 

 

 

 

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

 

COMPETICIÓ FINALITZADA 

El Club Esportiu Torres de Segre Veterans 

ascendeix a 1ª Divisió Telègrafs!! 
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CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Sènior) 
 

 

Jornada 19 (23-04-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 3a Divisió Catalana – Grup 17 Lleida) 

F.C. SERÒS E. 2 - 3 C.E. FS TORRES  

 Jornada 20 (01-05-2022)  

C.FS. ALCARRÀS 0 - 2 C.E. FS TORRES 
 

Jornada 21 (07-05-2022)  

C.E. FS TORRES 6 - 2 ALTORRICÓN ‘B’ 

 Jornada 22 (13-05-2022)  

MAIALS FS. ‘B’ 2 - 0 C.E. FS TORRES 
 
 

Golejadors  Competició finalitzada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

   

 
t 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Juvenil)  

 
 

Jornada 19 (23-04-2022)         CLASSIFICACIÓ (Lliga 2a Divisió Juvenil – Grup 9 Lleida) 

F.S.AGRAMUNT 6 - 0 
PARTIT SUSPÈS C.E.T. JUVENIL  

 Jornada 20 (30-04-2022)  

C.E.T. JUVENIL 1 - 4 SICORIS C. ‘B’ 

 Jornada 21 (06-05-2022)  

C.E.T. JUVENIL 0 - 8 E.F. PONT RIBAG. 

 Jornada 22 (14-05-2022)  

EPISCOPAL ‘A’ 6 - 0 
PARTIT SUSPÈS C.E.T. JUVENIL 

 

Golejadors 

  

  

 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 
 

 

 

CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE FUTBOL SALA   (Equip Infantil) 

 

 

Jornada 23 (08-05-2022) 

  

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

F.C. SERÒS E. 3 - 3 C.E.T. INFANTIL 

 

 
 

Jornada 24 (08-05-2022) 

  

C.E.T. INFANTIL 3 - 3 MARISTES ‘B’ 

 

Jornada 25 (21-05-2022) 

 

ALMACELLES ‘B’ 5 - 3 C.E.T. INFANTIL 
 

Jornada 26 (28-05-2022) 

 

C.E.T. INFANTIL 
11 - 0 CFS LINYOLA ‘A’ 

 

 

 

 

 

COMPETICIÓ FINALITZADA 

COMPETICIÓ FINALITZADA 
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esta pendent contra el conjunt de la franja resultarà clau 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha arribat l’hora en què a Torres de Segre hi hagi un canvi 

en una de les figures més importants pel bon funcionament 

legal i administratiu del nostre Ajuntament. Aquest canvi 

és motivat per la jubilació de la Mª José Duque Vidal, la 

que ha estat la nostra secretària - interventora durant 

prop de quaranta anys. Tants anys de dedicació, bé 

mereixen aquesta entrevista en la qual coneixerem una 

mica més a la persona que ha portat una feina tant 

desconeguda per molts i moltes de nosaltres, però alhora 

tan vital. 
 

 

 

De joveneta, quines eren les teves 

expectatives professionals, la teva vocació? 

Sempre havia tingut clar que havia de ser 

independent, això és el que els meus pares ens havien 

inculcat a casa.  

A COU, quan em vaig plantejar què estudiar eren dues 

les preferències: Psicologia i Periodisme.  

Al final vaig fer Dret i, a partir de tercer curs, el vaig 

compaginar amb el treball en una gestoria.  

El mateix any que vaig acabar la carrera, vaig aprovar 

els exàmens de l'oposició de secretaries 

d'ajuntament. I, l'any següent (1980), després del curs 

a l'escola d'administració pública de Catalunya, vaig 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concursar i em van adjudicar la plaça de la localitat de 

Bell-lloc d'Urgell.  
 

Quan vas començar a treballar a l’Ajuntament de 

Torres de Segre? 

L’any 1981 em van adjudicar la plaça de Torres de 

Segre i, després d’un breu parèntesi, vaig tornar 

l’agost de 1983, aquest cop de manera definitiva.  
 

Ha estat difícil compaginar durant tants anys la 

teva vida professional i familiar? 

Sí, però la mateixa dificultat que han pogut tenir les 

dones que han treballat fora de casa... 
 

Quina ha estat la teva feina/es a l’Ajuntament? 

La feina ve definida per les tasques que la Llei assigna 

a la secretaria d’intervenció com són: l'assistència als 

òrgans col·legiats, plens i comissions, la fe pública en 

els actes municipals, intervenció dels actes econòmics, 

l'assessorament en l'adopció de resolucions i acords ... 

i, com la resta de treballadores d'oficines, tramitar els 

expedients que s'hi deriven d'aquestes resolucions i 

acords. 
 

 

 

 

“Si contem des del 1983, serien 10 mandats i  
6 alcaldes que han exercit amb diferents equips de Govern” 

 
 

Secretària - interventora Ajuntament 

Va néixer el dia 2 de maig de l’any 1957 a 

Lleida, per tant, té 65 anys. 

Filla del Modest Duque i de l’Antònia Vidal. 

Té una germana que es diu Victòria.  

Està casada amb l’Alfonso. El matrimoni té 

un fill, el Gerard. 

Ha dedicat la major part de la seva vida 

laboral al càrrec de secretària - interventora 

de l’Ajuntament de Torres de Segre. 

Li agrada molt anar al cinema, la lectura, 

principalment la novel·la històrica o 

costumista, les biografies, els assaigs. 

Apassionada de les sortides a la platja i de 

qualsevol viatge que inclogui visitar ciutats o 

espais naturals. 
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Quines han estat les teves responsabilitats? 

Les responsabilitats han anat canviant. Darrerament, 

s’han incrementat principalment pel que fa a la 

fiscalització i el control financer. 
 

Abans era més fàcil o no? Sí, pel fet que s'han 

incrementat les responsabilitats i la complexitat de la 

normativa i de la vida municipal.  
 

Les noves tecnologies ajuden? 

Si hi hagués un suport informàtic específic i una 

organització dels recursos disponibles serien de molta 

ajuda. Malauradament, no funciona el suport per part 

d’altres entitats superiors, que l’haurien de donar en 

compliment del seu deure legal d'assistència als 

ajuntaments. També les noves tecnologies han 

incrementat exponencialment la informació de què 

disposem i per gestionar això no tenim eines 

suficients per a poder fer la feina més eficientment.  

De la mateixa manera, com la gran quantitat de 

informació ha canviat la vida de les persones a nivell 

individual i relacional, també ho ha fet en 

l'administració. Amb tanta informació i dades es perd 

una mica la perspectiva de l'assumpte concret.  
 

Cal estar en constant aprenentatge, com es fa? 

Abans de la pandèmia, amb l'assistència als seminaris 

d'actualització jurídica que organitza el CSITAL 

(col·legi de secretaris, interventor i tresorers 

d'administració local) i a d'altres sessions o cursets 

monogràfics organitzats per altres entitats.  

Amb la pandèmia, s'ha incrementat el nombre de 

sessions i cursos que s'organitzen i més possibilitats 

d'assistir-hi per internet, però manca la relació 

personal entre companys i companyes que és molt 

important perquè genera intercanvis d'experiències 

que ajuden molt a la solució dels problemes. 
 

Es diu que les administracions són lentes, és cert? 

Per què? Perquè el procediment administratiu 

obliga, però el procediment també és una garantia 

per la defensa dels drets de tots. El que passa és que 

moltes vegades es perd massa temps en actuacions 

prèvies. També, en una petita administració, passa 

que les tasques que s'assignen a cada persona són 

molt variades i sobre assumptes molt diversos i això 

dificulta el poder tramitar més ràpidament. 

Mai has pensant en traslladar-te? 

La veritat és que no. També cal dir que en principi i per 

raons obvies, si t'hi trobes bé en un lloc no penses en 

canviar.  

També per raons personals, i perquè aquest ha estat 

un poble tranquil, sense grans conflictes i he tingut, en 

general, bona relació amb les persones que m'han 

rodejat i un bon equip de treball. 
 

Amb quants equips de govern has tingut que 

treballar? 

Si contem des de l’any 1983, serien deu mandats i sis 

alcaldes que han exercit amb diferents equips de 

Govern. 

 

 

Com és per dins l’Ajuntament de Torres? 

En quan a la feina, com és molta i molt variada, és un 

lloc de treball on les hores passen volant i on sempre 

hi han novetats.  

Com a corporació, és motivador veure com tots han 

arribat il·lusionats i amb ganes de fer coses noves. 
 

De quin peu calcen els nostres polítics? 

Els que arriben de nou, solen tenir molta il·lusió i ganes 

d’innovar en tot. Quan ja porten temps, 

principalment, es centren als assumptes més 

importants del seu programa de govern.  

Tots han tingut, en general, un tracte respectuós amb 

els treballadors i amb la ciutadania. 
 

Durant aquest temps hi deu haver hagut moments 

difícils i grats moments? 

Ara, estic en una situació en què no vull recordar cap 

mal moment!. Però, de ben segur que els bons records 

superen els dolents!. 

La Maria José amb cinc dels darrers alcaldes de Torres de Segre 

 amb qui ha coincidit a l’Ajuntament.  
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Quan mires endarrere, quina és la primera imatge 

que et ve a la ment? 

Un ajuntament que estava obrint-se a la ciutadania i  

amb gent molt il·lusionada per la nova etapa dels 

primers ajuntaments democràtics. 
 

Què és el que t'ha agradat més de la feina que has 

fet? El contacte amb la vida municipal en general. 

Ha estat una feina molt diversa i, malgrat que cada 

any hi ha una sèrie de tasques que es repeteixen, els 

canvis, de govern, de la normativa i l'impacte de les 

noves tecnologies, han fet que la feina no hagi estat 

gens monòtona i que el temps hagi passat volant.  

També el contacte amb els polítics ajudant-los a posar 

en marxa els seus projectes… i, principalment, el bon 

ambient amb l'equip de treball. 
 

Tens ganes de jubilar-te? 

Sí, la veritat que arriba un moment en què tens ganes 

de fer altres coses que la dedicació a la feina no t'ho 

havia permès. També convé la renovació!. 
 

Què és el que trobaràs a faltar? 

Principalment les companyes, son molts anys!. 

També el tracte amb els polítics i amb resta de 

personal i, en general, el contacte amb la vida 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“Un cop feta l’entrevista amb la Mª José, me n’adono que 

aquesta no és una entrevista com les altres. Aquest cop, 

amb la meva entrevistada hi he estat treballant durant els 

darrers tres anys, he vist com gestiona, com argumenta i 

com determina el camí legal que tot pas administratiu ha de 

seguir. Em poso a la seva pell i crec que no hagut de ser fàcil 

assessorar 10 legislatures, amb els seus regidors/es 

corresponents, tots ells i elles amb els seus projectes i somnis 

personals i línies polítiques de partit ben diverses. De ben 

segur que hi han hagut moments molts difícils de gestionar. 

Durant quaranta anys, han passat moltes coses per 

l’Ajuntament, en la societat en general i en el nostre poble 

en particular. Però una cosa no ha canviat, la porta oberta 

de la nostra secretària - interventora, disposada a  

assessorar al consistori de tot, en tot allò que fes falta”. 

”. 

Mª José Duque Vidal 

Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

Any 2000. Juntament amb el seu marit Alfons i el seu fill Gerard, 

gaudint plegats de les vacances d’estiu 

 

Finals anys 90. La Marina Aumatell, la Maria José i la Montse Viger, 

companyes a l’Ajuntament, en un dinar de l’Associació de Dones al pavelló 

 

Any 1958. La Maria José de ben petita 
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -13ª PART- 
 

 

 

 

 

AVINGUDA PAU CASALS  -tercera part-  
 
 

Al cap damunt de la primera 

part de l’avinguda Pau Casals, 

avui en dia, es pot veure un 

edifici en mal estat, amb alguna 

paret a la que li falten maons, 

una porta de fusta esbotzada i la part del darrere plena d’una 

vegetació descontrolada fruit de l’abandonament del solar on 

està instaurat. Aquest edifici, que actualment està en un estat 

deplorable, va tenir uns anys esplendorosos en els que, a part 

de ser una de les primeres fàbriques de conserves de la 

província de Lleida, va donar feina a molta gent del poble i va 

ajudar a impulsar significativament l’economia torressenca. 

Estem parlant, ni més ni menys, que de la Fàbrica de ‘Cal 

Gomà’, i vet aquí la seva història. 

 
 

-Especial sobre l’antiga Fàbrica de ‘Cal Gomà- 
 

 

El senyor Ignasi Gomà Ruestes, va néixer a Torres de Segre, l’any 1888. Era fill 

d’Ignasi Gomà Ruestes i de Rosa Ruestes Oró.  

L’any 1921, va fundar la fàbrica de conserves ‘Fàbrica Ignasi Gomà’ a l’avinguda 

Pau Casals. 

L’Ignasi Gomà, era el gran de sis germans i, amb el temps, va donar feina a la 

resta dels germans a la fàbrica.  
 

Arran d’una vaga que van propiciar ells mateixos, la fàbrica va passar a 

denominar-se ‘Gomà Hnos, S.L.’. 

L’Ignasi era el gerent, la Tereseta -que era soltera-, treballava a la fàbrica 

d’encarregada de les dones i també feia de consellera, el Joanet feia les tasques 

de mecànic i de manteniment i, els altres tres germans, 

el Ramon, la Mercè i el Josep realitzaven feines diverses. 
 

L’any 1915, quan l’Ignasi Gomà tenia 27 anys, es va casar 

amb la senyora Dominica Tamarit Triquell -veïna del 

Soleràs- amb qui tingueren sis fills. Malauradament, tres 

d’ells moriren de ben petits. La Maria, l’Ignasi i el Lluís 

varen sobreviure. 
 

Segons ens explica el Josep Mª Pomar Gomà -fill de la 

Maria Gomà Tamarit i del senyor Càndido Pomar Bisús, 

i net del fundador de la fàbrica-, i segons el que sentia 

espai d’història local 

 
 

Anys 70. Una part de l’edifici de la Fàbrica de ‘Cal Gomà’ amb 

una avinguda encara per urbanitzar 

L’Ignasi Gomà i la Dominica Tamarit el dia de la seva boda 

Ignasi Gomà Ruestes 
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dir a la seva mare, Torres de Segre va ser el primer poble dels voltants 

on les dones van començar a treballar a fora de casa. En aquell temps 

no existien les explotacions agràries tal com ara les entenem, cada 

casa tenia el seu propi hort i produïa per al consum domèstic. 
 

 

Josep Mª Pomar Gomà: “En temps del meu avi, amb el que 

valia un quilo de pomes, podia pagar el jornal de tot un dia 

d’una persona, i encara en sobrava”. 
 

El senyor Ignasi Gomà Ruestes, tenia una gran empenta empresarial 

i era un dels agricultors més dinàmics i innovadors de la comarca, tot 

viatjant a diversos llocs, on l’explotació fructícola era ja una realitat, 

per tal de millorar la capacitat productiva de Torres de Segre.  

L’Ignasi, va fer una estada a Calahorra -municipi de la Rioja-, d’on va 

importar varies idees i tècniques avançades que va implantar a la 

fàbrica del poble.  

Va començar a plantar les seves plantacions, motivant també a que els pagesos torressencs comencessin a 

treballar els camps i produir d’aquesta manera les fruites que li servirien a ell i la seva fàbrica de matèria 

primera per a fer les conserves. Va crear l’oferta per satisfer la demanda, tancant d’aquesta manera el cicle. 
 

Josep Marsellés: “Nosaltres vàrem ser uns dels pagesos que vàrem plantar 8 o 10 albercoquers en una vora, 

per tindre els bancals nets, també cal dir-ho això, i ens vam donar compte que aquells arbres donaven més que 

tot el mig del bancal. Allò, va ser el que ens va començar a convèncer de plantar, i així començaren a sorgir les 

primeres plantacions de fruiters al poble. Els Gomà ja van practicar-ho amb exemple. Allà on ara hi ha el 

pavelló poliesportiu, eren camps seus, i ho van plantar tot de pomeres. Aquelles pomeres estaven ben 

carregades, i mentre els Gomà produïen, la resta s’ho mirava, fins que van decidir plantar també. 

Més tard ja va començar a treballar amb contracte entre l’Ignasi i els pagesos. Al document contractual hi 

ficava que acceptava la collita sencera del producte que es produïa. El pagès estava tranquil perquè ja sabia 

que la seva producció estava venuda. No sé si hi figurava el preu o no, però no crec. 

A això, també hi va ajudar una gran tronada amb molta pedra i unes quantes gelades seguides que van fer que 

tota la collita d’olives i els olivers que estaven plantats a Torres durant els anys 20, es fessin malbé”.  
 

 

L’Ignasi al ser un home emprenedor, bon empresari i a l’haver viatjat molt 

per diferents indrets, gaudia d’un cert reconeixement social, que 

contactava amb molta gent de Torres que no s’havia mogut mai del poble. 

Una vegada, un senyor se li va atansar curosament i li va comentar:  

- “Escolti Ignasiet, no se’n rigui, però vostè que ha viatjat tant... alguna 

vegada haurà vist a Déu?”. 
 

L’any 1933, va morir la senyora Dominica -esposa de l’Ignasi-, fruit d’un 

accident fortuït amb el camió de la fàbrica. El vehicle, que feia un viatge 

a Lleida, va sortir de la carretera i es va donar un cop al pols que la va 

matar a l’instant. La Maria Gomà amb 13 anys d’edat i els seus germans, 

es van quedar orfes de mare de ben petits. 
 

Josep Mª Pomar Gomà: “Per cert, el que fan les coincidències. No 

fa massa em vaig trobar en un taller mecànic al fill del senyor 

Josep Oronich, el xofer que conduïa el camió que es va accidentar i 

va causar la mort de la meva àvia”. 

Els tres fills de l’Ignasi i la Dominica:  

la Maria, l’Ignasi i el Josep 

L’Ignasi Gomà, en temps de post-Guerra, 

en un camp fruiter de la Vila 
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Segons un article escrit per l’Ernest Lluch i el Ramon Seró, publicat al llibre ‘La regió fruitera de Lleida’, dels 

Serveis d’Estudis de Banca Catalana de l’any 1970: 
 

  

 

“A Torres de Segre, el senyor Ignasi Gomà, propietari d’una fabrica de conserves, va iniciar les 

primeres plantacions regulars, amb la finalitat d’iniciar els altres a seguir el seu exemple, i produir 

així una substitució dels productes destinats a la conserva: Fruites enlloc d’hortalisses (tomàquet, 

pebrot, etc.).  

Mentre alguns agricultors de Sonadell demanaven consell al senyor Sirés i iniciaven així una major 

racionalitat en plantacions antigues, sobretot de préssec i d’albercoc, el senyor Gomà feia possible 

l’extensió dels arbres a Torres. 

Aquestes primeres plantacions van trobar innombrables inconvenients per al seu desenvolupament. 

A les dificultats pròpies del conreu s’afegia l’actitud general dels agricultors: Escèptica i quasi 

burleta. Hi havia la idea que els arbres eren només un obstacle per al creixement vegetatiu dels 

cereals o altres conreus  amb que solien combinar la plantació disseminada. El fet de substituir el 

conreu “ bàsic”, per l’element  “marginal” era una cosa inconcebible”. 

 

La fàbrica de conserves ‘Gomà Hnos, S.L.’, 

tenia la seva pròpia marca registrada ‘La 

Payesa Leridana’ que donava nom a tots els 

seus productes.  

El seu àmbit de producció era 

imminentment català, especialment el 

mercat barceloní, encara que també enviava 

cap a Espanya part de la seva producció. 
 

Van començar deshidratant vegetals i fabricant sopa juliana. Amb el temps, van ampliar la producció amb 

llaunes de pebrots en conserva, pèsols, faves, rovellons (que anaven a buscar a Coll de Nargó), 

melmelades, codonyat, panses, etc. Però, sense cap mena de dubte, el que es va produir més i va donar 

una bona empenta i reconeixement a la fàbrica, van ser les conserves de préssecs i fruita dolça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns dels envasos dels molts productes que es feien a la Fàbrica de ‘Cal Gomà’, fins i tot, l’explicació de com preparar-los o cuinar-los 

La ‘Payesa Leridana’, la marca de la casa 
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Lògicament, la fàbrica va parar la seva producció durant la Guerra Civil, al ser confiscada per l’estat 

espanyol. Però dels anys 1939-1945, la fàbrica treballà gairebé únicament per als alemanys, fent ‘sopa 

juliana’ i ceba deshidratada.  
 

A la fabricà dels Gomà hi treballava molta gent de Torres, sobretot dones. Això, durant uns anys, va ser el 

detonant d’una millora econòmica i va fer que el nostre poble despuntés en comparació d’altres municipis 

dels voltants. En els moments més àlgids de la fàbrica, hi van arribar a treballar una vuitantena de dones, la 

majoria de Torres. Ho feien en tres torns, que provocava que la fàbrica no parés ni de nit, ni de dia. Cada 

vuit hores es sentia el xiulet de la fàbrica anunciant el canvi de torn. 

Arran dels diners que moltes dones aportaven a les llars, va començar també a proliferar el joc “El monte”.  
 

El 10 de març de l’any 1944, la senyora Tereseta 

Gomà, va morir als 51 anys d’edat, víctima d’un 

accident a la fàbrica. Aquell dia, en una aturada 

habitual dels treballadors i treballadores per esmorzar, 

hi va haver una sobrepressió d’una vàlvula a la caldera 

i aquesta va explotar, produint la mort de només la 

Treseta. És evident que el fet que la resta del personal 

estigués esmorzant, va evitar una veritable tragèdia.  

Aquell matí, hi va haver una gran explosió. Es va sentir 

l’espetec per tot el poble. Fins i tot, durant molts anys, 

hi va haver al ‘camí de l’esponal’ -nom com es coneixia 

a l’actual avinguda Pau Casals-, un tros de la caldera 

de la fàbrica al terra, degut a la forta ona expansiva. La 

potència de l’explosió va ser tal, que la caldera, que 

anava amb fuel, va esmicolar-se i va saltar pels aires emportant-se la teulada de la fàbrica, i repartint trossos 

de ferralla per les proximitats.  
 

Teresa Florensa Farré:  “El meu padrí, el Josep Farré Prim, que va treballar molts anys a la fàbrica del 

Gomà, va perdre la visió d’un ull a conseqüència de l’explosió de la caldera”. 
 

Pepita Aldavert Miquel: “La meva mare, Angeleta Miquel Boqué, igualment que moltes altres dones de la 

seva edat, va treballar a la fàbrica del Gomà. El dia de l’explosió, no havia anat a treballar ja que li havia 

demanat permís a la Treseta per acabar de cosir-se un vestit. Quan va petar la caldera molta gent la 

buscava pensant-se que li hauria passat alguna cosa, per sort, ma mare estava a casa”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Joan i la Teresa Gomà Ruestes. Ella fou la única víctima mortal de 

la desafortunada explosió de la caldera de la fàbrica 

Registre de la marca i propietat Registre defunció de la Teresa Gomà Any 1944. Factura reparació caldera explosionada 
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En la reconstrucció de part de les parets de 

l’edifici, però sobretot de la teulada de la 

fàbrica, va treballar-hi el senyor Laureano 

Martín Conejos, vingut a Torres com a 

presoner de Guerra i treballador de ‘Regiones 

Devastadas’,  que després juntament amb 

altres components de la família, tots ells 

constructors, es van quedar al poble i van 

formar les seves famílies. 

Va ser una de les primeres teulades en forma 

de cúpula que es feien en aquella època. És 

una coberta irregular ja que les parts no són 

paral·leles i es va emprar la uralita, un material 

modern en aquells moments. 
 

Malgrat la rendibilitat de la fàbrica, una sèrie de motius extra-econòmics, agreujats entre altres per 

l’encariment del sucre i per la destrucció de l’edifici per l’explosió, van comportar el gradual descens de la 

producció durant la segona meitat dels anys 40, fins a la seva definitiva clausura l’any 1950 i posterior 

dissolució de la societat. La maquinària existent fou venuda fora vila. 
 

Josep Mª Pomar Gomà: “La meva mare va heretar la fàbrica i les terres dels voltants. Al meu pare, la 

fàbrica no li agradava i, a més a més, s’hi havia de fer un seguit d’inversions molt importants. Cap als anys 

2000, va ser venuda i va canviar de mans”. 

 

 

esprés del tancament de la 

fàbrica de ‘Cal Gomà’, una 

factoria tan emblemàtica i tant 

important pel desenvolupament 

econòmic i comercial del nostre poble, 

l’edifici va quedar en desús durant molts 

anys.  
 

Als anys vuitanta, va encabir un altre 

negoci, aprofitant l’estructura gran de la 

nau. Un nou ús comercial, del que 

parlarem en la propera edició del 

Pregoner. 
 

De nou, esperem que hagueu gaudit del 

present reportatge d’història local sobre un edifici rellevant durant una època. De ben segur que alguns i 

algunes de vosaltres us heu assabentat de coses i curiositats que potser no sabíeu, d’altres, en canvi, us ha 

servit per reviure antics records sobre fets de la nostra història. 

“El recordar és tornar a viure” 

 
 

 

 
 

 

*Si teniu informació o fotografies sobre antics establiments de l’avinguda Pau Casals dels números que encara no han sortit  

us podeu adreçar a la regidoria de Cultura (telèfon 623 048 073). Recuperem la nostra història!. 

D 

Informació i fotografies: Josep Mª Pomar Gomà, Montserrat Gomà Freixanet, Josep Marsellés, Tresa Florensa, Pepita Aldavert, Judit Marsellés. 

 

L’edifici del que va ser la Fàbrica encara resta dempeus, tot i el seu mal estat de 

conservació. A la imatge, es pot apreciar l’estructura i la teulada d’uralita 
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