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Fotografia QUIM ESTADELLA 
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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 
 
 

L’estiu treu pit, i ho fa amb vestit de gala i presumint 

dels seus millors atributs, amb la calor com a 

protagonista i unes temperatures tòrrides extremes 

que han aparegut a mitjans de mes durant uns dies, de 

manera consecutiva. L’arribada d’inestabilitat ha 

aconseguit portar una mica de calma amb un descens 

clar del termòmetre però amb poca precipitació que, en 

aquests moments, és el que més falta fa per a poder 

pal·liar d’alguna manera els problemes greus de 

sequera. 

L’estiu treu pit..., perquè s’ha omplert d’actes i 

propostes diverses al municipi, agafant protagonisme 

les que es duen a terme a l’aire lliure, sempre hi quan la 

calor ho permeti i sinó... emprant el pavelló climatitzat 

provisionalment.  

Actes commemoratius per celebrar els més de 50 anys 

de vida sardanística al poble, els 10 de l’Escola 

Sardanista i l’estrena de la sardana ‘Vila de Torres’, han 

destacat pel seu simbolisme. Un valor simbòlic lligat a la 

tradició que no deixa d’estar present, amb la festivitat 

del ‘Corpus’ o l’arribada a Torres de la Flama del Canigó. 

Les cloendes dels cursos escolars i extraescolars també 

han estat habituals al llarg d’aquests dies, amb 

tancament d’etapes o cicles que donen inici, gairebé 

instantàniament, a nous horitzons encara per definir. 

La Revetlla de Sant Joan, el recorregut del pubillatge, 

l’estrena dels noms dels carrers Plans i Santa Bàrbara, 

l’estrena de la temporada de bany, la xocolatada de 

l’Associació de Dones o la lluita pels drets LGTBIQ+, han 

estat d’altres propostes celebrades que han acabat de 

confeccionar un període ric, ple i complet 

La notícia del mes explica en detall la problemàtica de 

l’aigua de consum que estem sofrint per l’alt índex de 

pesticides i els repartiments de garrafes al veïnat. 

L’Entrevista obra les portes a dues persones refugiades 

que han aconseguit arribar a Torres i reunir-se amb la 

seva família. Per acabar, ampliem la història de l’antiga 

fàbrica de Gomà, en una nova edició del ‘Sabies que...’. 
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CULTURA 
Estrena de la sardana ‘Vila de Torres’ i celebració sardanista; Final extraescolars i 
audicions musicals; Benvinguda als nous vilatans; Un Corpus Christi ple de color; 

La Flama del Canigó arriba a Torres; El juny a la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’; 
Sortides i actes del pubillatge; Inauguració carrer Plans i Sta. Bàrbara.  

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Setmana Medi Ambient amb alumnat de l’Escola; Taller de ioga a Utxesa;  

Rescat d’una arpella; L’animal del mes: el llangardaix ocel·lat;  
Entrevista per Olot Tv; El senyor Modesto Escolà, amic de les abelles. 

ESPORTS 
Actuació final de curs gimnàstica rítmica; Inici temporada bany obertura piscines; 

Representació torressenca al festival ‘Mamma Mia’ d’Ares Dance Studio; 
Alumnes de Torres participen a ‘Got Talent’ amb Ares Dance Studio;  

Berenar de cloenda de la temporada de futbol sala; Concurs Social de pesca i 
primer nocturn; L’Andotrans Team Torrentó convida dues parelles del poble;  

La nit dels campions amb reconeixement torressenc; Inici cursets natació; 
Sessions de ioga a l’Ermita per tancar el curs; Mulla’t per l’esclerosi múltiple ’22. 

  

ACTUALITAT 
La xocolatada de l’Associació de Dones; Cloenda curs escolar Llar d’Infants; 

Debat sostenible; Entrega orles alumnat 4t ESO de l’INS Alcarràs;  
El curs escolar s’acomiada amb una gran celebració; Festa commemorativa dels 

25 anys de l’INS Alcarràs; Tasques grup de rescat durant el mes de juny;  
La normalitat torna a la Residència Sant Guardià; Dia internacional LGTBIQ+; 
Tret de sortida al Casal d’Estiu; Tallers estiu Llar d’Infants; Balanç de curs de 

Junta de l’AMPA de la Llar d’Infants; Gratuïtat dels llibres per l’alumnat 
d’infantil, primària i secundària; Estades PEE d’Alcarràs i Torres de Segre; 

Víctimes violència gènere; Possible aplicació (Josep Marsellés); 
Calor tòrrida a mitjans de juny i respir final amb baixada de temperatures.  

LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Josep Manel Prada 

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 
Sense consum d’aigua potable a Torres de Segre i solucions de futur  

ACTUACIONS 
 

L’ENTREVISTA 

Mykola Yarema i Lybomira Yarema (refugiats Ucraïna a Torres) 
SABIES QUE 

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

 

Text i fotografia de Quim Estadella  
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ESTRENA DE LA SARDANA ‘VILA DE TORRES DE SEGRE’ EN UNA DIADA DE CELEBRACIÓ SARDANISTA 
 

El diumenge 12 de juny, prop de tres-centes persones han pogut escoltar per 

primer cop la sardana dedicada al nostre poble ‘Vila de Torres de Segre’, 

encarregada per l’Associació Escola Sardanista de Torres de Segre a la 

compositora Maria Mercè Navarro, amb motiu del 10è aniversari de l’Escola 

Sardanista de Torres. Si no heu tingut ocasió d’escoltar-la, us l’enllacem en 

aquest codi QR. Només cal que l’escanegeu i la podreu sentir i descarregar. 

Està previst que aquesta sardana, posi música al pregó municipal en endavant. 

En aquesta diada, organitzada conjuntament entre l’Ajuntament i l’Associació 

Sardanista local, hi ha hagut tres fets destacats a celebrar: per una banda, fa 

més de 50 anys que el nostre poble compta amb representació sardanista, 

en fa més de 10 que disposa d’una escola sardanista i el nostre poble ha 

acollit el 12è Aplec de la sardana. Tot plegat s’ha celebrat mitjançant una exposició al pavelló, una ballada 

sardanista i un sopar popular. 
 

L’EXPOSICIÓ 
 

Durant tot el matí i part de la tarda del diumenge, molta gent ha passat per les instal·lacions del Pavelló 

poliesportiu per tal de contemplar la bonica i emotiva exposició retrospectiva dels més de 50 anys de 

tradició sardanista del nostre poble i de la tasca de l’escola sardanista durant els darrers 10 anys.  

Allí, s’han pogut contemplar fotografies que anaven des dels anys 1960 als actuals i feien referència a 

diferents sortides, ensenyament de sardanes, viatges... En definitiva, imatges de les persones i dels moments 

més especials d’aquests anys. Juntament amb les fotografies s’han pogut veure, vestits de dansaires -tant 

d’adults com infantils-, trofeus, regals i un vídeo recull d’imatges de diferents trobades. 
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La sardana ‘Vila de Torres de Segre’ 

(escanegeu el QR per escoltar-la)  

L’exposició s’ha muntat al pavelló poliesportiu i ha recollit infinitat d’imatges i d’objectes vinculats a la història de l’Associació sardanista local  
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Algunes de les imatges antigues que ha recollit l’exposició 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anys 60. Alguns dels i les membres de la Colla Assumpta,  

en una sortida a Lleida  

Anys 60. Membres de la Colla Assumpta, dins del autocar  

que els portava a una sortida sardanista a Barcelona.  

Any 1995. Ballada a Torres de Segre, amb alumnat del nostre poble que 

assistia a les classes de sardanes que la Federació sardanista impartia  

Any 2000. La Colla Ferma de Ponent, davant La Cibeles a Madrid. Durant 

anys, participà en les jornades Culturals que el Cercle Català feia a la capital  

Ballada de sardanes al pavelló poliesportiu,  

dins els actes de la Festa Major de Santa Bàrbara.  
Participació de la Colla sardanista de Torres, dins el cicle Segrià Corals a 

Albatàrrec, on també hi participà la Coral ‘La Lira’ de Torres de Segre. 
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L’APLEC SARDANISTA: 
 

 

La Cobla Contemporània ha estat l’encarregada de 

posar els acords del 12è Aplec Sardanista de Torres de 

Segre. A partir de les 19:00 hores de la tarda i un cop 

tancada l’exposició, el pati de l’Escola Carrassumada 

s’ha omplert de dansaires del municipi, d’altres vinguts 

i vingudes d’arreu de la província de Lleida i veïns i 

veïnes del poble que han volgut celebrar aquesta 

singular diada. 

L’Aplec, que s’ha iniciat amb la ballada dels alumnes 

de 4t curs de l’Escola Carrassumada, s’ha compost de 

9 sardanes, i ha tingut tres moments d’una emoció 

especial:  

• En primer lloc, l’Escola Sardanista de Torres, ha 

realitzat un sentit homenatge a quatre components 

de la ‘Colla Assumpta’ -la primera Colla sardanista 

del poble-, i que malauradament ja no estan entre 

nosaltres. Aquestes persones són: el Ventura 

Alférez Oró, el Julio Puigvecino Busom, el Josep 

Biosca Branzuela i el Manel Portero Portillo. Els tres 

primers, dansaires i veïns nostres, i el senyor 

Portillo, membre fundador de l’Escola Sardanista, 

monitor i Dansaire de la Colla Ferma de Ponent 

durant 25 anys i una persona molt implicada en el 

moviment sardanista lleidatà. 
 

• Un altre moment carregat d’emoció, fou quan els i 

les membres dansaires que formaven part de la 

‘Colla Assumpta’ han fet entrada a la pista -

precedits de la vídua d’un dels membres difunts 

anteriorment anomenats-, tot portant a les mans 

l’antic penó de la Colla en representació de tots els 

que no podien ser presents aquella nit. Tot seguit 

han ballat una sardana. 
 

• Finalment, la senyora Josefina Puigvecino Busom, 

en nom de  l’Escola Sardanista de Torres, ha 

entregat a  la regidora de Cultura i representant de 

l’Ajuntament, la Pepita Ruestes, les partitures de la 

nova sardana dedicada al poble ‘Vila de Torres de 

Segre’, que aquesta entitat havia encomanat a la 

compositora Mercè Navarro i ha volgut regalar al 

poble en general.  

Aquesta peça musical està inspirada en l’Himne del 

“Sagrat Cor”, tan estimat a la nostra Vila. 

 

L’alumnat de 4t de l’Escola ha ballat un sardana a l’inici de l’aplec  

Sardana homenatge a components que no hi són  de la ‘Colla Assumpta’  

La sardana ha estat present de nou al pati de l’Escola Carrassumada  
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SOPAR POPULAR: 
 

Finalment i per cloure aquest acte, ha tingut lloc un sopar 

popular amb més de dues-centes persones en un dels 

laterals de la pista d’esbarjo del centre educatiu 

torressenc. 

Durant l’àpat, s’ha brindat per les tradicions catalanes, 

s’han bufat les espelmes dels pastissos d’aniversari dels 

50 i els 10 anys, i l’Escola Sardanista, ha fet un merescut 

regal a la seva directora, la senyora Josefina Puigvecino, 

esperonant-la a continuar en la seva important tasca en 

favor de la tradició sardanista al nostre poble. 

A tots els i les assistents al sopar se’ls ha fet entrega d’un 

punt de llibre, com a record d’una diada especial. 

 

FINAL DE LES EXTRAESCOLARS I LES AUDICIONS MUSICALS 
 

L’alumnat que ha participat el dia 17 

de juny a Torres de Segre en l’audició 

de final de curs de l’Escola Municipal 

de Música ‘L’Intèrpret’, són els que 

han format part aquest curs del nivell 

elemental de formació musical, que 

està entre primer i sisè de primària. En 

aquest cas concret, hi ha un grup nou 

format per quatre nenes: la Nara 

(violí), la Paula (piano), la Blanca 

(guitarra) i l’Àngela (bateria) que 

cursen aquest nivell elemental. També 

han participat el Jordi i la Georgina 

que fan quart curs elemental, amb la 

trompeta i la guitarra elèctrica, 

respectivament. 

La Josefina Puigvecino, una peça important dins la sardana local que 

ha rebut un obsequi de reconeixement a la seva gran tasca 

Fotografia de grup de sardanistes i ex sardanistes locals que han format part i encara en formen de la història sardanística torressenca  

Els i les joves aprenents de músics en l’Audició celebrada a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya  
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A més a més d’aquest dia, l’Escola musical també ha organitzat la ‘Festa de la Música al carrer’, el dia 21 de 

juny a Alcarràs. Allí, s’han aplegat els i les alumnes dels pobles d’Aitona, Alcarràs i Torres de Segre, que són 

els que tenen signat un conveni especial amb l’Escola, per tal de fer una demostració conjunta dels seus 

aprenentatges musicals. 

Malauradament, la pluja que ha caigut ha fet canviar els plans de l’organització, i ha obligat que les actuacions 

individuals, els tallers dels més petits i infants, i les paradetes dels diferents instruments, escurcessin les seves 

interpretacions. 

Els concerts que havien de dur-se a terme a l’escenari de la plaça nova, s’han traslladat al Fossar i, un cop allí, 

només s’han pogut escoltar un parell de cançons interpretades pels més menuts, abans que les instal·lacions 

es quedessin sense subministrament elèctric i s’hagués de suspendre la resta d’actuacions. 

 

El que sí s’ha pogut dur a terme amb 

normalitat, han estat les Audicions de final 

de curs, el dia 22 de juny, a la Sala 1 de 

l’auditori Enric Granados de Lleida. 

Aquest dia, entre altres interpretacions, 

han pogut escoltar-se formacions on hi 

participa alumnat de Torres de Segre. Per 

una banda el Cor Piccolo, la Piccolo Big 

Band i l’Intèrpret Big Bang . 

A part de les audicions conjuntes, també 

s’han fet audicions individuals, en aquesta 

ocasió, a la Sala 2 del mateix espai cultural. 

Interpretació de diferents instruments al carrer Major 

d’Alcarràs. A la imatge, Jordi Cases amb la trompeta 

Els nens i les nenes aprenents de músics fent l’actuació al Fossar d’Alcarràs,  

espai improvisat de concert a causa de la pluja 

El ‘Cor Piccolo’, amb Moisés Barberà de Torres de Segre 

Sobre l’escenari de l’Auditori, l’Intèrpret Big Bang, amb els músics 

torressencs Josep Cases, la Jana Florensa i el Moisés Barberà 

 

La Piccolo Big Bang, amb el  Jordi Cases,  

tocant la trompeta al centre de la imatge 
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Dies abans però, alguns alumnes de grau superior de 

l’escola l’Intèrpret, han fet també el seu recital de final 

de grau. És el cas de l’Aina Florensa, que després de sis 

anys d’estudis reglats, ha pogut demostrar el seu talent 

musical sobre l’escenari amb un excel·lent domini de la 

flauta travessera. 
 

Des d’aquí, animen als joves talents de Torres de 

Segre, a que continüint en el seu aprenentatge 

musical. Apostar per la música és apostar per la 

cultura, i la cultura fa créixer als pobles, en la 

tolerancia i en la democràcia. 

 

TORRES DE SEGRE DONA LA BENVINGUDA ALS NOUS VILATANS 
 

El Kevin, l’Aroa, el Jordi, la Paula i l’Oriol, són els nous veïns i veïnes del nostre poble. Els quatre primers han 

nascut durant el mes d’abril, i l’Oriol ho ha fet al mes de juny. Tots han rebut la visita de l’alcalde, en Joan 

Carles Miró que, en nom de tot el municipi, ha donat l’enhorabona a les famílies i els ha donat la benvinguda. 

A tots ells i elles, se’ls ha obsequiat amb un parell de regals que pretenen per una banda fomentar la cultura, 

i per l’altre el respecte pel medi ambient. Per tal d’incentivar la lectura i la cohesió familiar, se’ls ha regalat 

un llibre amb una bonica història: ‘El petit Elefantó’ de Rudyard Kipling. També, s’ha entregat una targeta 

amb la cançó d’un arbre, en la que convidem a la família a plantar un arbre, al nostre poble i a cuidar-lo. El 

planter d’arbre serà un obsequi de l’Ajuntament. 

Tots i totes les persones nascudes durant aquest any 2022 rebran aquests obsequis. La plantada dels arbres, 

serà comunitària i en una zona determinada, durant el mes de gener del 2023, quan ja sabrem del cert el 

nombre de nous nats de Torres de Segre de l’any 2022. 
 

A les famílies afortunades, rebeu les més sinceres felicitacions del Consistori i de tot el poble en general. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’Aina Florensa en la seva audició de final de grau. 

 

Jordi Ruestes Noguera Aroa Falceto Salas Oriol Domènech Huguet 

Kevin Florian Negrescu 

Oriol 

Aroa 

Jordi 

Kevin 

Paula Paula Fuster Santallucia 
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UN ‘CORPUS CHRISTI’ PLE DE COLOR MANTÉ VIVA LA TRADICIÓ 
 

Un dels moments més especials pels nens i per les nenes que fan la 

Primera Comunió, és la Festivitat del Corpus. Una celebració amb la qual 

s’ha tancat a Torres, tot el procés que va començar amb la celebració del 

diumenge d’Advent, el dia 28 de novembre, i que els ha portat durant els 

mesos en què ha durat la seva catequesi, a fer la seva Primera Comunió el 

dia 7 de maig i a la celebració del Corpus, el diumenge 16 de juny, a més a 

més d’altres actes litúrgics. 

La Júlia, el Tomàs, la Irene, el Martí, el Bryan, l’Albert, l’Aina, la Natàlia i 

la Judit, s’han tornat a vestir de gala, posant-se de nou els vestits de 

Comunió i amb l’acompanyament d’altres infants que han escollit, a banda 

i banda de cadascú d’ells i d’elles, han ‘tirat paperets’ i adorat el Cos de 

Crist, representat per mossèn Casildo que s’ha emparat darrere la imatge 

de l’Eucaristia, sota el tàlem que portaven quatre dels pares de la Comunió. 
 

Després de la celebració de la Missa, s’ha fet la tradicional 

processó, tot recorrent els carrers del poble i fent diferents 

parades on els nens i les nenes de la Comunió han procedit a 

l’adoració, deixant un petit obsequi floral als peus de mossèn 

i tot seguit li han tirat paperets i pètals de flors.  

Tot plegat, en un matí de diumenge amb un sol radiant, un 

ambient festiu i alegre i ple de multitud de colors, que han fet 

que tothom s’ho hagi passat d’allò més bé. 

A l’èxit d’aquesta esmentada Festivitat han contribuït també 

els dos bonics altars que veïns i veïnes de Torres havien 

guarnit, un al carrer Barri nou i l’altre al carrer Major, que 

juntament amb els llençols col·locats en alguna balconada -

element tradicional que servia per guarnir més aquesta festa 

popular-, han ajudat a enaltir aquesta bonica celebració i a 

continuar amb una tradició que necessita no caure en l’oblit. 

Els dos altars que veïnat torressenc han preparat pel dia de celebració del Corpus. El 

primer, el del carrer Major i, el segon, l’ubicat al carrer Barri Nou. 

Els nens i les nenes protagonistes de la festivitat junt amb 

Mossèn Casildo i el pares que han dut el talem 
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LA FLAMA DEL CANIGÓ ARRIBA, ES PASSEJA I ENCÉN TORRES DE SEGRE 
 

La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del Canigó 

es renova al cim d'aquesta muntanya del Pirineu 

català i centenars de voluntaris i equips de foc la 

distribueixen arreu dels Països Catalans, seguint 

diverses rutes per tal d'encendre les fogueres de la 

nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la 

celebració d'una festa ancestral vinculada al solstici 

d'estiu que és també un símbol de germanor entre els 

territoris de parla catalana. 

Al nostre poble, la flama ha arribat pocs minuts abans 

de les vuit del vespre del dijous 23 de juny, de mans 

de representants del poble veí d'Alcarràs. Les 

associacions dels Motards, Espardenya, Maiparem, 

pubillatge i Comissió de Festes d'Alcarràs, han dut la 

flama fins al nostre Ajuntament on els han rebut 

representants municipals, veïns i veïnes i el pubillatge 

torressencs. Aquest darrer ha estat l'encarregat de 

prendre el relleu de la flama. Fins a Torres també 

s'havien desplaçat membres del Club ciclista i 

Excursionista de Maials, amb el seu president, Esteve 

Martí, al capdavant, que recolliren la flama per 

emportar-se-la al seu poble. 
 

 

Un cop llegit el manifest de la Diada pel nostre alcalde, en Joan Carles Miró, així com unes paraules de 

l'alcalde d'Alcarràs, en Jordi Janés i la intervenció de la coordinadora de l'ANC de Maials, la Teresa Safont, 

els diferents pobles presents han continuat el seu camí per tal de fer participar a llurs convilatans i 

convilatanes de la preuada flama. 

 

A Torres de Segre, un grup de ciclistes, encapçalats pel regidor d'esports Joan Companys, han portat la flama 

fins a la primera de les dues fogueres que s'havien d'encendre, la de ‘Les casetes’. Un cop allí, veïnat del 

barri han propiciat l'encesa i, seguidament, s’ha fet la descoberta de les dues plaques dels nous noms dels 

dos carrers que substituiran a dos antics noms borbònics.  

Traspàs de la Flama del Canigó arribada a Torres de Segre  

L’Ajuntament ha estat el punt d’encontre per traspassar la Flama 

Les autoritats dels pobles presents a la trobada han posat el punt institucional a l’acte davant un bon nombre de participants d’arreu vinguts a la vila 
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Després, la comitiva ha reprès el camí de baixada que l’ha conduït al costat del Pavelló municipal, lloc de 

l'encesa de la segona foguera. Un bon nombre de persones no s’ha volgut perdre la imatge del foc 

regenerador que simbolitza la foguera, amb l'afegit important d'estar encès amb la Flama del Canigó. 

 

Després, tothom que ha volgut, s’ha pogut endur cap a casa una petita espelma de la Flama catalana.  

Els actes d'aquesta Diada han estat organitzats des de la Regidoria de Cultura i Tradicions, amb la intenció 

de perseverar, tant en el sentiment català que la Festa comporta, com amb la intenció d'ajudar, a tothom 

que ho vulgui, a mantenir les creences de la nit més llarga de l'any.  

Aquesta mateixa nit, tothom que s'havia inscrit prèviament, ha gaudit del sopar, la revetlla i el ressopó de 

Sant Joan, que ha estat preparat des de la Comissió de Festes. De la part musical, se n’ha encarregat el duet 

Làser. En definitiva, una magnífica i completa vigília de Sant Joan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comitiva ciclista local ha passejat la Flama i les senyeres pels carrers de la vila abans d’encendre les dues fogueres preparades  

La foguera encesa i el repartiment de la Flama entre el veïnat han estat els darrers actes de la Diada abans del sopar de Revetlla  

Torres de Segre 

El Canigó és una muntanya del Pirineu català, que està situada entre les 

comarques del Conflent i el Vallespir, tot i que el cim és íntegrament en el 

Conflent, entre les comunes de Taurinyà (est) i Vernet (oest). 

El Canigó té un valor simbòlic molt important per als catalans. Al cim, per Sant 

Joan s'encén la flama que es repartirà per encendre les fogueres de tot el país. 

L'any 1955 al Vallespir, en Francesc Pujada, vilatà d'Arles del Tec al Vallespir 

(Catalunya Nord), enamorat del Canigó i inspirat en el poema del mateix nom 

de Mossèn Cinto Verdaguer, va prendre la iniciativa d'encendre un foc la Nit 

de Sant Joan, al cim del Canigó i des d'allí repartir la flama per totes les terres 

de parla catalana, com a símbol d'identitat comuna.  

No va ser fins onze anys més tard que la Flama travessava per primera vegada 

la frontera, de manera dificultosa i des d’aleshores fins avui dia, ha esdevingut 

una tradició permanent. 
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EL MES DE JUNY A LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ 
 

La Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ ha tancat un mes de juny atapeït d’activitats que denota la bona salut que 

té l’associació i la vitalitat que perdura entre bona part dels seus membres.  
 

CLOENDA DE CURSOS 
 

 

Per una banda, s’ha fet la cloenda dels diferents cursos, que van iniciar-se al mes d’octubre del 2021, van fer 

parada al desembre per la Festa Major i les Festes Nadalenques, i han continuat fins a darrers de maig o 

durant el mes de juny. 

D’ara endavant, es recomana a la gent gran de Torres, que passi un estiu relaxat, protegint-se de la calor, 

bevent sovint aigua i reprenent força per tornar-se a apuntar als cursos i activitats que s’organitzen, tant des 

de la pròpia Llar -amb col·laboració de la Fundació la Caixa-, o des de l’Ajuntament, amb l’empresa Gestiona. 

 
 

NOVA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 

 

Va ser a darrers del mes de desembre del 2021, quan la 

Llar de Jubilats es va quedar sense la persona que hi 

havia d’encarregada del bar, la neteja i el manteniment 

de les instal·lacions. Aleshores, l’Ajuntament es va fer 

càrrec de la neteja, i la Junta de la Llar va decidir la 

col·locació d’una màquina expenedora de cafès i altres 

begudes similars per a donar servei. Durant aquest 

juny, s’han incorporat dues màquines més de 

refrescos i la Mariluz Ariza serà la nova encarregada de 

la cura i de l’obertura i tancament de les instal·lacions 

de la Llar. D’aquesta manera, el servei del bar queda 

restituït amb les citades màquines expenedores. La Mariluz amb socis de la Llar de Jubilats 
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REVETLLA DE SANT JOAN 
 

 

Ja fa anys que, el dia 24 de juny, dia Sant Joan, la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ organitza la revetlla per als 

seus socis i sòcies, amb el suport de l’Ajuntament de Torres de Segre. 
 

Enguany, aquesta celebració s’ha fet a l’interior del pavelló municipal. Unes instal·lacions, que comptaven  

expressament amb uns aparells de refrigeració i que han evitat que tothom passés calor, fent que la 

celebració esdevingués més agradable i còmoda. 
 

Després d’unes paraules de benvinguda, tant per part del president de la Llar, el Jordi Cullerés, com de 

l’alcalde, Joan Carles Miró, unes cent setanta persones han pogut degustar d’un suculent berenar i de 

l’acompanyament musical de ‘la Rondalla de gent gran de Lleida’. Aquesta formació, integrada per gent gran, 

tal com indica el seu nom, ha tocat un repertori farcit d’havaneres, ranxeres, boleros i altres cançons d’una 

època que han fet recordar als i les assistents, els anys de la seva joventut. 
 

Aquest berenar de Sant Joan -compost de dos entrepans, olives, gelat i coca per a tothom-, ha estat elaborat 

per la Junta dels Jubilats, i ha suposat també el berenar de primavera que generalment també s’organitza 

des d’aquesta entitat. 

 

Imatges dels preparatius de la celebració a càrrec dels membres de la Junta i de la Revetlla de Sant Joan de la Llar de Jubilats amb una bona assistència  



 
 

 
12 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE JUNY – Juliol 2022 

SORTIDES I ACTES DEL PUBILLATGE TORRESSENC DURANT EL MES DE JUNY 
 

A l’equip de redacció del Pregoner, ens agrada fer un seguiment 

de les sortides i actes als quals són presents els i les nostres 

representants d’una tradició tan nostra com és el Pubillatge.  

Per sort, al nostre municipi, tenim un grup de representants molt 

actius i actives i, com a tal, es mereixen que fem partícip a tot el 

poble de les seves accions, ja que en definitiva ens representen a 

tots els torressencs i a les torressenques. 
 

Aquests dies del mes de juny, ha estat el torn de la visita a Rosselló, 

Sant Julià de Llor i Bonmatí, Calella i Alfarràs, a més de la 

participació en els diferents actes celebrats a Torres de Segre (12è 

Aplec sardanista, 50è aniversari de sardanes i el 10è aniversari de 

l’Escola Sardanista a Torres de Segre i diferents actes de Sant Joan). 

 

30è ANIVERSARI DEL PUBILLATGE LOCAL (ROSSELLÓ)       dissabte 4 juny 
 

L’Ajuntament de Rosselló ha celebrat el dissabte 4 de juny, el 30è aniversari del 

pubillatge local. Durant aquests anys, Rosselló ha tingut més de 140 pubilles, 

hereus, dames i cavallers, amb sis representants comarcals del Segrià i quatre 

títols nacionals.  

La jornada ha comptat amb una cercavila pels carrers del poble, l’acte 

institucional al Casal Rossellonès, visita guiada a l’exposició sobre l’església de 

Sant Pere Ad vincula, dinar popular i espectacle de màgia. 

L’acte ha servit també per retre homenatge a dues persones difuntes que van 

estar molt vinculades al món del pubillatge rossellonenc: la dama d’honor de la 

pubilla de Rosselló 1994, Sílvia Delgado García, i Antoni Pérez Marto, qui va ser 

president de Foment de les Tradicions Catalanes. 

El pubillatge de Torres de Segre, acompanyat de la regidora de Cultura, Pepita Ruestes, no han volgut 

perdre’s una celebració tan emotiva, i s’han fet una foto conjunta amb tot el pubillatge actual assistent, 

autoritats i una representació de pubilles i hereus dels 30 anys d’aquesta tradició catalana a Rosselló. 

Fotografia de conjunt dels membres del pubillatge català present a Rosselló, així com autoritats locals i d’arreu que han assistit a l’acte de celebració 
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            FESTA PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE (SANT JULIÀ DE LLOR I BONMATÍ)      diumenge 5 juny 
 

 

L’endemà de la Festa de Rosselló, les dues Pubilles de Torres s’han 

dirigit a la localitat de Sant Julià de Llor i Bonmatí per tal de 

representar al nostre poble en l’acte de presentació del Pubillatge 

d’aquesta vila de la comarca de la Selva. Un acte que tenia lloc dins 

d’un atapeït programa de Festa Major. 
 

 

Irene Ruestes i Aina Serra: “En arribar al pavelló, ens van donar una 

flor per a poder fer l'entrada. Llavors va començar la  proclamació 

del pubillatge 2022 i vam conèixer els nous representants.  

Vam passar una bona tarda de Festa Major. Tot seguit, ens vam fer la 

foto de record amb tota la gent que havia vingut d'arreu de 

Catalunya. Per finalitzar, hi va haver sopar d'entrepà i beguda, 

acompanyats de l’orquestra Meravella”. 

 

PROCLAMACIÓ REPRESENTANTS COMARCA MARESME (CALELLA)      dissabte 11 juny 
 

Les pubilles i els hereus de les poblacions del Maresme i d’arreu 

de Catalunya, entre elles una representació de Torres de Segre, 

s’han trobat el dissabte 11 de juny a Calella amb motiu de 

l’acte de proclamació dels nous representants del pubillatge 

comarcal. Com a nou Hereu de la comarca del Maresme ha 

estat escollit el Jordi Pascual -Hereu també de Calella-, i la 

Pubilla d’Arenys de Mar, Gemma Giménez, la nova Pubilla. 

La representació torressenca, que ha fet l’entrada amb la 

regidora de Benestar Social i Família, Mihaela Balcanu, ha 

hagut de fer nit en aquest bonic municipi de la costa del 

Maresme, a causa de l’horari en què s’ha produït finalment la 

proclamació i a la distància existent fins a la nostra població. 

D’aquesta manera, la comitiva de Torres han pogut gaudir, 

d’aquest dia tant dels actes programats durant el dia com de la 

nit, aprofitant millor el llarg desplaçament amb els seus vehicles. 

 

            ALFARRÀS S’UNEIX A LA FAMÍLIA DEL PUBILLATGE        divendres 24 juny 
 

 

El poble d’Alfarràs ha rebut a les autoritats i al pubillatge 

assistent, entre el que hi havia el de Torres de Segre, a les 

21:00 hores a la Plaça Sant Pere. A partir d’aquest 

moment, un seguit d’actuacions com un concert de 

música Swing, un espectacle de Làser musical o la Festa 

jove a càrrec del grup de versions Pernil Salat, han 

arrodonit l’Elecció del Pubillatge d’aquesta vila del Segrià 

que ha celebrat també la seva Festa Major. 
 

Les noves representants escollides d’Alfarràs han estat la 

Júlia Esteve, la Júlia Sàlvia i la Míriam Borrell. En aquest 

cas, el poble no tindrà cap representant masculí. 

La Irene Ruestes i l’Aina Serra representant Torres 

La Mihaela, la Irene Ruestes, la Irene Ballesté i l’Aina 
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PRESÈNCIA DEL PUBILLATGE EN ELS ACTES DE TORRES DE SEGRE     
 

A més a més de portar el nom de la 

nostra població arreu dels territoris 

catalans, el nostre pubillatge també 

ha participat directament en 

aquells actes tradicionalment 

nostres o d’una clara tendència 

catalana que s’han celebrat aquests 

dies a la vila: 
 

• Durant el juny, pràcticament la 

totalitat dels i les nostres 

representants, han gaudit del 

12è Aplec Sardanista, del 50è 

aniversari de sardanes i del 10è 

aniversari de l’Escola Sardanista 

a Torres de Segre, que ha tingut 

lloc el diumenge dia 12 de juny al 

pati de l’Escola Carrassumada, 

en una celebració conjunta 

plena de simbolisme i records. 
 

 

• Per una altra banda, el dia 23 de 

juny, coincidint amb la vigília de 

Sant Joan, el pubillatge 

torressenc ha recollit la Flama 

del Canigó, de mans dels 

representants d’Alcarràs que 

l’han portat al nostre poble. Una 

flama que com hem explicat, ha 

servit per encendre les dues 

fogueres preparades a tal efecte.  

Tot seguit, també han estat 

presents en la inauguració dels 

nous noms de dos carrers del 

barri de ‘Les Casetes’, carrer Els 

Plans i carrer Santa Bàrbara. 
 

Des d’aquest reportatge, només 

ens queda l’opció d’esperonar a la 

Irene, la Tània, la Júlia, el Joan, 

l’Aina, la Irene, la Cèlia i a l’Albert a 

què continuïn amb la seva bona 

representació del pubillatge i, 

sobretot, a què gaudeixin al màxim d’aquest any tan especial per a ells i elles, que s’impregnin de cultura 

catalana i coneguin llocs i persones d’aquest gran petit país que és Catalunya. 

El pubillatge torressenc al complet al pati de l’Escola, el dissabte 12 de juny 

El pubillatge de Torres de Segre i el d’Alcarràs esperant la Flama del Canigó davant l’Ajuntament 

Amb part dels representants municipals, al davant del recent inaugurat carrer de Santa Bàrbara 
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INAUGURACIÓ DEL CARRER DELS PLANS I DEL CARRER SANTA BÀRBARA 
 

Adeu als noms borbònics. Els carrers Joan 

Carles I i Príncep d’Astúries, ubicats a la 

zona de ‘les Casetes’ de Torres de Segre, 

han donat pas al carrer Santa Bàrbara i 

carrer dels Plans, respectivament.  

El dijous 23 de juny, coincidint amb els 

actes de la Flama del Canigó, s’ha dut a 

terme un acte solemne però carregat de 

simbolisme per retirar les plaques 

d’aquestes vies que feien honor als dos 

monarques espanyols. 
 

La descoberta de les noves plaques ha 

comptat amb les autoritats de 

l’Ajuntament (l’alcalde Joan Carles Miró i 

regidors i regidores dels grups municipals 

de Junts per Catalunya i Esquerra 

Republicana de Catalunya), 

representants locals de l’Assemblea 

Nacional Catalana i el Consell per la 

República, el pubillatge local i veïnat en 

general que també han volgut celebrar 

aquest històric canvi. Gràcies per ser-hi.  

Finalment, després de molt temps, amb 

peticions, propostes i consultes pel mig, 

s’han pogut inaugurar unes noves plaques 

amb nous noms als carrers. Aquest fet 

escenifica el compromís electoral de la 

majoria de l’Ajuntament per garantir els 

drets i les llibertats de Catalunya i de 

defensar les seves institucions.  
 

La proposta ve de lluny i té en compte el 

sentir general del veïnat de Torres de 

Segre, especialment, després dels últims 

escàndols relacionats amb la monarquia 

espanyola i el reiterat rebuig mostrat cap 

al poble català.  
 

 

 

 

 

El Joan Carles Miró -alcalde de la Vila- destapant la nova placa del carrer de Santa Bàrbara 

El Josep Lluís Huguet -regidor d’ERC a l’Ajuntament- destapant la placa del carrer dels Plans 

Bàrbara 

Gràcies per donar suport a la iniciativa! 

Representants municipals, d’entitats catalanistes i veïnat torressenc present a l’acte 
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SETMANA DEL MEDI AMBIENT AMB L’ALUMNAT DE L’ESCOLA 
 

Des de TDSNaTur, ja fa uns anys, que la dedica la primera 

setmana de juny, únicament, a fer activitats per a 

l’alumnat de l'Escola Carrassumada. En aquesta ocasió, 

les activitats han estat adreçades als nens i a les nenes de 

Cicle Mitjà i d’Educació Infantil que enguany encara no 

havien fet cap activitat ambiental. 
 

Pel que fa als i les alumnes de 3r i 4t de primària, l’Adrià 

Pujol -tècnic de la Regidoria de Promoció Turística i Medi 

Ambient-, els ha preparat una activitat de recerca de peces 

que manquen, en la que han de buscar uns sobres amb 

peces d’un tren trencaclosques, que els ha de permetre 

identificar l'animal que els hi ha tocat i acabar de muntar 

el puzle. Una proposta on es desenvolupa l'activitat física 

en la recerca de les peces, i la concentració i el treball en 

equip a l'hora de resoldre el misteri. Una vegada han 

acabat els trencaclosques, se'ls ha explicat curiositats 

sobre els animals que hi ha vora del nostre municipi i que, 

a la vegada, són els mateixos que han hagut de muntar. 
 

Amb els menuts de P3, P4 i P5, l'Adrià els hi ha fet pintar 

l'Utxi, la mascota emblema de l’embassament. Els més 

petits, només han pintat, mentre que P4 i P5 han elaborat 

un treball més laboriós tot retallant, pegant i pintant un 

Utxi molt més complet. 
 

Val a dir que, en realitat, el dia del Medi Ambient és el diumenge 5 de juny, però en caure en diumenge i no 

poder agrupar a tot l’alumnat, s’ha decidit avançar la celebració al divendres 3 de juny, reunint a tots els nens 

i les nenes al pavelló per fer-los una sorpresa, en forma d'un taller mediambiental, organitzat per Smart 

School -centre de referència en l'ensenyament i l'aprenentatge de la robòtica en anglès-. En aquest cas, s’han 

establert 6 àrees o espais plens de valors, una per a cada cicle, on els jocs amb ‘legos’ i robòtica han enfocat 

als alumnes en la importància del medi ambient, amb l’exemple clar de les peces de ‘lego’ que es fabriquen 

a partir del reciclatge del plàstic. 
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Alumnes de P3 pintant els Utxis de diferents colors 

L’alumnat de cicle mitjà a la zona de pícnic del camí verd 
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TALLER DE IOGA A L’EMBASSAMENT D’UTXESA 
 

El diumenge 12 de juny, ha donat inici el seguit de tallers de Ioga que es pretenen dur a terme a 

l’embassament d’Utxesa en els pròxims mesos. 

En aquesta primera sessió de l'any, hi ha participat una vintena d’assistents que han pogut gaudir en persona 

del relaxament que aquesta disciplina aconsegueix introduir dins l’interior del practicant. Una classe que ha 

estat impartida per la nostra monitora habitual i magnífica professional, la Carolina Herrera, i que ha tingut 

la presència d’algunes cares noves entre les participants més habituals, un fet que demostra l’èxit d’aquesta 

meravellosa proposta, que aporta grans dosis de tranquil·litat, d’espiritualitat i de benestar, influenciat pel 

context en se situa, un paratge diferent que permet fer les classes de ioga a la vora de l'embassament.  
 

Les pròximes dates de tallers de Ioga a Utxesa seran el 24 de juliol i el 25 de setembre, per acabar amb 

una sessió de meditació el 6 de novembre. No us ho perdeu! 

 

RESCAT D’UNA ARPELLA  
 

El passat 16 de juny, la Pilar i el Jordi -els agents municipals de 

Torres de Segre-, han rebut l’avís de la troballa  d'un animal a la 

carretera de sota l'Ermita de Carrassumada, coneguda com la ‘Pista 

de Sunyer’, que va des del municipi fins a la carretera vella de 

Sarroca de Lleida. A continuació, han contactat amb l’Adrià per 

intentar rescatar l’animal, un exemplar malferit d’arpella (Circus 

aeruginosus), que està considerat com un dels ocells protegits del 

nostre territori. És una au rapinyaire, de mig metre de llargada, 

d'ales i cua llargues, d'un color cru amb taques rogenques al pit. 

Tot sembla indicar que l’ocell en qüestió estava menjant al mig de 

la carretera una altra espècie d’au morta i ha resultat atropellada 

per algun vehicle que l’ha deixat amb ferides en una de les ales, al 

ventre i al pit. 

Una vegada capturada, s’ha traslladat al Centre de Recuperació de 

Fauna de Vallcalent a Lleida, on pel que sabem ha arribat amb vida, 

i serà allí on es determinarà el futur de l'animal. 

Amb les ferides que presentava a simple vista, el nostre tècnic l’Adrià, ens comenta que encara que 

sobrevisqui, segurament no podrà ser alliberada, ja que en llibertat aquests individus no poden sobreviure 

massa temps. El més probable, si tot va bé, que es quedi al centre de recuperació on la cuidaran. 

L’arpella ferida s’ha traslladat al centre de Lleida 

Algunes imatges de la sessió de Ioga que s’ha realitzat a la zona de l’embassament d’Utxesa 
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L’ANIMAL DEL MES: EL LLANGARDAIX OCEL·LAT 
 

En aquesta edició, us volem parlar del llangardaix 

ocel·lat, no confondre amb el llangardaix verd, 

aquest últim és més típic de veure a la Catalunya 

interior i sobretot a la Vall d'Aran. 

El llangardaix ocel·lat, fardatxo, sarvatxo o 

llangardaix comú (Timon lepidus), és una espècie 

de sauròpid, rèptil escatós. Una espècie diürna, 

que insola per mantenir la temperatura corporal. 

Durant els mesos d'hivern es manté inactiu, i per 

això ara és la millor època per veure’l, sobretot a 

Utxesa, a les zones del secà. Durant la primavera, 

els mascles es mostren territorials i agressius. 

És un llangardaix de mida molt gran que pot arribar a superar els 24 cm entre el cap i la claveguera i els 70 

cm de longitud total. El cos és robust amb el cap gros i ample. Els mascles són més grossos que les femelles, 

amb el cap, les extremitats i la cua més desenvolupades. També presenten uns porus femorals dels quals 

s’emana certa substància amb una olor característica que serveix per marcar el territori. 
 

És de color verd o bru, amb ocels blaus als costats del cos. La coloració i el disseny en varien amb l'edat, i és 

generalment molt vistós. El cap és d'un color més bru i sense el reticulat. Els dos sexes presenten uns ocels 

blaus als costats del cos, i són més marcats en els mascles.  
 

És una espècie ovípara, amb postes entre 7 i 25 ous, depenent de la mida de la femella. En general, fan una 

única posta a l'any. Els individus joves són insectívors, mentre que els adults tenen una alimentació omnívora 

a base d'altres rèptils, com ara sargantanes i ocells petits i mamífers menuts com musaranyes i ratolins. 

Els seus depredadors més habituals són la colobra de Montpeller, la serp blanca i diverses aus de presa. Tot i 

això, no és una presa fàcil per la seva gran agilitat, les seves urpes agudes i perquè utilitza una tècnica 

emprada per altres saures, com és ‘autotomitzar’ (deixar anar) la cua. Quan la cua queda alliberada manté 

un cert moviment que fa que sembli viva, i això distreu el depredador. 

 

ENTREVISTA D’OLOT TV PER CONÈIXER L’EMBASSAMENT D’UTXESA 
 

El dilluns 20 de juny, des de la capital de la Garrotxa, 

Olot TV ha visitat Utxesa per a poder realitzar una 

entrevista a l'Adrià Pujol, actualment l'únic tècnic 

responsable de la Fusteria i la Reserva Natural. 

Des de la televisió d’Olot volen saber com i quan es 

va crear el nostre embassament i conèixer els 

motius principals de la seva construcció, els canvis 

que ha comportat en el territori, tant en el Turisme, 

en l'ecologia com en la pagesia en general, enriquint 

de manera notòria el nostre terme. 

La visita ha permès exposar i donar a conèixer tots 

els projectes que s'han dut a terme i tots els que es 

preveuen fer en un futur, així com totes les activitats que es duen a terme a ‘La Fusteria’. 

L'entrevista al complet s'emetrà al mes de setembre, i ajudarà a donar a conèixer el nostre territori arreu de 

Catalunya i, sobretot, a la comarca de la Garrotxa. 

Exemplar de llangardaix prenent el sol en el que s’aprecien els ocels de la pell 

L’equip tècnic d’Olot TV amb l’Adrià durant l’entrevista a Utxesa 
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EL SENYOR MODESTO ESCOLÀ, UN AMIC DE LES ABELLES 
 

El senyor Modest Escolà Guàrdia, tal com molts recordareu, era fuster. Un ofici que vam detallar dins el 

reportatge sobre ‘mestres fusters i ebenistes de Torres de Segre’ del número 64 de la revista ‘El Pregoner de 

Torres’. Però, el nostre protagonista d’avui, a part de treballar la fusta també tenia l’afició de productor de 

mel i, per molts veïns i per ell mateix, se’l considerava l’amic de les abelles, per la manera com ho feia. 

Gràcies a l’aportació fotogràfica i el relat d’en Josep Manel Prada, hem pogut recuperar i compartir unes 

imatges curioses i alhora molt interessants que el fotògraf local i col·laborador habitual del present butlletí, 

li va fer al Modest, un dia que es trobava en plena feina. 

 

En aquesta seqüència de fotografies, podem apreciar al Modest mostrant com s’agafava anteriorment un 

eixam i l’escassa protecció que duia per prevenir les picades d’aquests insectes voladors, de tant valor per 

l'agricultura. Aquestes petites voladores, productores d’un aliment tan apreciat i valorat com la mel, també 

són pol·linitzadores dels fruiters, tasca essencial perquè s’obtingui una bona producció de fruita. 
 

Josep Manel Prada: “El Modest sempre deia: -quan ets amic de les abelles, si les tractes en el moment 

adequat, quasi no et fan res. En aquesta ocasió, li vaig preguntar: -Quantes t’han picat? I hem contestà que 

“dos o tres, però que era una picada dolça, que no feia mal”. 

En aquestes fotografies que li vaig fer, es pot veure com estava posant aquest milers d’abelles dintre la caixa 

per ampliar la seva producció de mel. L'eixam enganxat al tronc d'una perera el va posar a la caixa i, en 

acabar, es va posar assegut al costat de les abelles. Anava fent amistat!”. 

 

Antonieta Escolà Casanovas: “El Modesto, era el germà del 

meu padrí, sempre estava per casa, i jo i els meus germans sempre 

jugàvem a la seva fusteria. Ell, era fuster i també es dedicava a les 

arnes i a fer mel. Tenia les arnes a l’era. Me’n recordo que una 

vegada ens van demanar a classe que portéssim unes fustetes per 

a fer un treball i el Modesto me’n va tallar  unes quantes de la 

mateixa mida, totes polides i amb el nom de la classe de fusta que 

era cada una. Era molt metòdic amb la seva feina. 

Quan feia mel, ens portava la cera perquè juguéssim. Nosaltres 

en fèiem boletes, era com a plastilina. Entre les fustes, les boletes 

i el serrí de terra de la fusteria, érem molt feliços”. 
 

Eva Escolà Casanovas:  

“Ell, sempre em feia la mona de pasqua, 

era el meu padrinet de bateig. Li 

agradava molt seguir la tradició i fer-me 

la mona amb una figureta de ‘guirlatxa’ 

a sobre, tot i que jo la volia de xocolata.  

Li agradava molt jugar als escacs, era un 

bon jugador, una vegada va guanyar un 

concurs.  Era molt escrupolós amb tot el 

que feia, una mica tossut, però el recordo 

com una bona persona”. 
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ACTUACIÓ DE FINAL DE CURS DE L’ACTIVITAT DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 
 

El dimarts 14 de juny, s’ha realitzat una exhibició 

oberta a les famílies com a acte de cloenda de 

l’activitat de gimnàstica rítmica, que es duu a terme 

al llarg de l’any, al pavelló poliesportiu a càrrec de la 

Núria Selvas. 

L’actuació s’ha iniciat amb les gimnastes més 

menudes que han realitzat un número de conjunt i 

un altre de mans lliures, per donar pas al grup dels 

més grans amb un muntatge de mans lliures i 

aparells -cinta i cercle-. A més a més d’aquestes 

actuacions conjuntes, també s’ha pogut gaudir 

d’unes exhibicions individuals. 

Un tancament de curs que ha permès mostrar al 

públic tots els muntatges preparats, que no deixen 

de ser un reflex de tot allò que es treballa durant el 

curs, amb una combinació d’elements vinculats amb 

la gimnàstica rítmica. 
 

 

INICI OFICIAL DE LA TEMPORADA DE BANY AMB L’OBERTURA DE LES PISCINES 
 

Després de dies intensos de feina per a posar a punt 

les instal·lacions, el dissabte 18 de juny, les piscines 

municipals han obert les portes al públic, donant 

per inaugurada la temporada de bany 2022. 

L’obertura ha coincidit amb unes temperatures 

tòrrides i màximes més pròpies del mes de juliol. Un 

fet que ha incrementat les ganes de poder-les 

estrenar i oferir als i les banyistes un espai de 

confort, d’oci i de descans per a refrescar-se. 

Deixant enrere les limitacions imposades l’any 

passat per a combatre la Covid, enguany les 

piscines recuperen el servei de bar i el seu 

aforament al 100% de la seva capacitat. 
 

 

ELS HORARIS ESTABLERTS PER LA TEMPORADA DE BANY D’ENGUANY SÓN ELS SEGÜENTS: 
 

• Del 18 de juny al 24 de juliol ------------------------ 11:00 a 20:30 hores. 

• Del 25 de juliol al 28 d’agost ------------------------ 11:00 a 20:00 hores. 

• Del 29 d’agost al 11 de setembre ------------------ 11:00 a 19:30 hores. 

 

Es recorda que els que encara no teniu els abonaments de temporada que us els podeu treure a les piscines, 

després de lliurar el justificant de pagament. 
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La Núria Selvas amb el seu alumnat: la Cèlia Florensa, l’Àngela Cullerés, 

l’Eidan Pacheco, la Carla Extremera, la Blanca Bosch, l’Abril Escolà, la Irene 

Pacheco, la Mireia Bosch, la Rebeca Vilcu, la Natalia Nitu i la Cel Flix 

El primer dia de piscines ha registrat una bona entrada a causa de la calor 
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REPRESENTACIÓ TORRESSENCA EN L’ESPECTACLE ‘MAMMA MIA’ D’ ‘ARES DANCE STUDIO’ 
 

La Llotja de Lleida ha acollit, el passat diumenge 12 

de juny, un espectacle excels de dansa a càrrec de 

l’Escola de ball d’Alcarràs ‘Ares Dance Studio’. 

Un espectacle coreogràfic, de més de dues hores de 

durada, que ha anat sota el títol de ‘Mamma Mia’ i 

que ha estat dedicat a la mítica banda sueca de 

música pop ‘ABBA’, referent musical dels anys 70 i 

durant moltes èpoques posteriors fins a l’actualitat. 

El nom «ABBA» és un acrònim format per les 

primeres lletres del nom de cada membre del grup 

(Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid).  

La sala gran de la Llotja, s’ha omplert per a poder 

presenciar l’estrena d’aquest espectacle que ‘Ares 

Dance Studio’ ha estat preparant incansablement 

amb les seves ballarines en els darrers mesos. 

De les 125 nenes amb les quals compta l’acadèmia de 

ball alcarrassina, un total de 15 són de Torres de 

Segre. Un fet que s’ha fet notar a les grades amb la 

presència de familiars, amics i coneguts que no s’han 

volgut perdre l’actuació de les artistes de casa seva. 

L’espectacle en sí s’ha iniciat amb una entrada 

conjunta de totes les petites artistes que han donat la 

benvinguda amb una coreografia de gran format. A 

partir d’aleshores, seguint el fil d’una història plena 

de sentiment entre un pare que va a conèixer a Grècia 

la seva filla que es casa, s’han anat succeint diferents 

balls amb les cançons més conegudes del grup suec. 

Tot, enllaçat amb un esclat de llums, colors i un 

muntatge audiovisual que ha elevat el nivell de 

l’espectacle i ha deixat a tothom amb la boca oberta. 
 

En síntesi, ha estat la confirmació del resultat al bon 

treball que es ve fent des de l’Escola de Ball en els 

darrers anys, que tanca el present curs. La d’enguany 

però ha estat especial pel retorn a la ‘normalitat’, ja 

que la pandèmia de la Covid va privar de poder fer 

l’anterior. Grease, Michael Jackson i ara Abba... han 

estat les temàtiques escollides per a confeccionar, 

any rere any, un ‘show’ que ha fet gaudir a un públic 

entregat i orgullós de poder veure l’essència de la dansa en la seva màxima expressió, tot fruit de la 

constància, l’esforç i la dedicació com a model d’èxit a seguir. 
 

 

 

 

Inici de l’espectacle amb la presència de totes les ballarines sobre l’escenari 

Un llarg aplaudiment del públic i la salutació de les artistes ha tancat l’acte  

Felicitar a les components de l’Escola de dansa ‘Ares Dance Studio’ per l’organització de l’event així com a totes les 

ballarines participants, fent un especial reconeixement a les del nostre municipi: la Clara Masip, la Jana Artigues, 

la Martina Méndez, la Clàudia Companys, la Paula Palau, l’Arlet Torrentó, l’Eira Franch, la Xènia Pérez, l’Ona 

Miró, la Maria Molins, la Laia Doménech, la Queralt Pérez, la Bruna Torrentó, la Lluna Mimbrera i la Sofia Solís.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B2nim
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ALUMNES DE TORRES PARTICIPEN AMB ‘ARES DANCE STUDIO’ A ‘GOT TALENT’ MADRID 
 

L’acabament de curs ha estat frenètic a ‘Ares Dance Studio’ d’Alcarràs.  

Després de l’espectacular festival de la Llotja que hem explicat en l’anterior 

reportatge, les més gran de l’Escola han fet les maletes i s’han desplaçat a 

Madrid per a actuar al conegut i popular programa de televisió ‘Got Talent’, 

després d’haver superat un càsting fa uns dies. 

El grup de noies, acompanyat per les monitores Guiomar i Ares Miquel, Núria 

Ribes i Jordina, han fet una mica de turisme per la capital tot visitant diferents 

punts emblemàtics abans de desplaçar-se al plató on s’enregistra el 

programa. Les ganes de fer-ho bé i de gaudir del moment, han aconseguit 

vèncer els nervis de les joves ballarines que asseguren haver gaudit d’una 

experiència única, concursant amb allò que més saben fer, la dansa. El 

resultat final, el sabrem ben aviat quan es pugui veure en obert. 
 

Entre l’expedició hi ha hagut 

una representació del nostre 

municipi amb cinc ballarines 

de Torres: la Maria Molins, la 

Laia Domènech, la Queralt 

Pérez, la Bruna Torrentó i la 

Lluna Mimbrera, que han 

contribuït en l’actuació d’un 

grup que ha assolit un gran 

objectiu arribant fins aquí. 
 

l’Enhorabona a totes! 

 

BERENAR DE CLOENDA DE LA TEMPORADA DE FUTBOL SALA 
 

El diumenge 19 de juny, al 

pavelló poliesportiu, s’ha donat 

per finalitzada la temporada de 

futbol sala del Club Esportiu 

Torres de Segre i ho ha fet amb 

un berenar en el qual han 

assistit una gran representació 

dels jugadors dels diferents 

equips que conformen la base i 

el sènior del Club torressenc, 

acompanyats dels seus pares, 

mares i familiars. 

Un refrigeri de germanor, preparat pels membres de la Junta, ha derivat en una tarda entretinguda per a 

celebrar una bona temporada, amb l’èxit de l’ascens de l’equip sènior i la competitivitat de la resta. 

La trobada ha servit també per acomiadar l’Aleix Aguilà i el Shiddharta Polo com a tècnics després d’una 

gran labor al Club i ha finalitzat amb unes paraules d’agraïment per la confiança mostrada, per part del 

president, en Marcos Gramun. 

Les monitores d’Ares Dance Studio  

Part de les ballarines que han format part de la comitiva que ha participat al prestigiós programa televisiu  

Jugadors de futbol sala del Club Esportiu Torres de Segre junt amb membres de la Junta i entrenadors  
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CONCURS DE PESCA SOCIAL I PRIMER NOCTURN A UTXESA 
 

Aquest mes de juny, el Club Esportiu de Pesca de Torres de Segre ha dut a terme dos concursos de pesca, 

previstos dins el calendari de temporada d’aquest any, que finalitza el 6 de novembre amb la darrera prova, 

coneguda com a concurs d’hivern. 
 

▪ Així doncs, per una banda, el diumenge 12 de juny 

s’ha realitzat el 3r Social de pesca a Utxesa, una 

prova en format lligueta que està formada per 

quatre concursos repartits entre abril i juliol i que 

computen plegats.  

En aquesta ocasió, en un escenari habitual, en Josep 

Maria Drudes Gallego ha estat el guanyador 

d’aquesta tercera sèrie pescant dues carpes que 

han assolit un pes total de 10 quilograms. Amb 

aquest pesatge, el situa, provisionalment, en primer 

lloc a la lliga dels socials que espera nova cita el 

proper diumenge 10 de juliol amb el quart concurs. 
 

 

▪ El cap de setmana següent, del dissabte 18 al diumenge 19 de juny, s’ha celebrat el primer dels dos 

concursos nocturns, una de les proves més esperades pels pescadors del Club pel sol fet de pescar de nit 

i gaudir de la companyonia i el bon ambient entre els participants que genera aquest esdeveniment. 

Tot i el fort vent del vespre tot just iniciar i l’escassetat de captures aconseguides en aquesta marató de 

dos dies de pesca, els tres primers classificats han aconseguit uns bons registres, això sí amb només tres 

peces. El guanyador de la prova ha estat l’Aleix Duaigües amb un pes de 9,600 quilograms, seguit del Sergi 

Zooloty amb 7,14 kg i l’Eduard Escolà amb 5,900 quilograms. 

El concurs s’ha finalitzat amb un dinar al Restaurant Celler del Segre on s’ha fet l’entrega dels obsequis als 

guanyadors i s’han intercanviat vivències de la jornada de pesca viscuda. 
 

 
 

Els pròxims concursos que el Club de pesca local té previstos realitzar són: 
 

✓ Concurs 4t Social (diumenge 10 de juliol) --- zona dels espigons (pantà d’Utxesa) 

✓ 2n Concurs Nocturn (dissabte 20 i diumenge 21 d’agost) --- zona dels espigons (pantà d’Utxesa) 

✓ 2n Marató de pesca (16-17-18 de setembre) --- zona dels espigons (pantà d’Utxesa) 

✓ Fi de temporada (diumenge 2 d’octubre) --- zona dels espigons (pantà d’Utxesa) 

✓ Concurs d’hivern (diumenge 6 de novembre) --- zona dels espigons (pantà d’Utxesa) 

En Josep Maria mostrant una de les dues carpes pescades  

L’Eduard, l’Aleix i el Sergi amb les tres carpes que s’han capturat en el concurs i que els ha servit per quedar entre els tres primers  
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L’ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ CONVIDA A DUES PARELLES DEL POBLE A VIURE L’EXPERIÈNCIA  
 

 

Després de diversos anys marcats per la pandèmia, els circuits tornen a acollir públic a les grades.  

L’Andotrans Team Torrentó, l’equip de motociclisme de Torres de Segre que competeix al Campionat 

d'Espanya de Superbike (ESBK), ha convidat a dues parelles torressenques a gaudir del Gran Premi que s’ha 

disputat el diumenge 26 de juny al Circuit de Barcelona-Catalunya. Els afortunats i afortunades han sortit 

d’un sorteig d’entre les persones que han dipositat la seva butlleta i han participat a la proposta. El Moisès 

Barberà ha delegat el premi als seus pares i la Meritxell Somalo, al no poder gaudir-lo per qüestions 

personals, l’ha cedit a la Mihaela i al Ramon. 
 

Dissabte a la tarda, en Ramon i la Mihaela i en Marcel i la Mercè, 

els beneficiaris del premi, han arribat al Circuit de Barcelona-

Catalunya per un primer contacte, tant amb el traçat com amb 

l'equip. En aquesta primera trobada han pogut gaudir d'un passeig 

pel circuit, on han conegut el ‘paddock’, és a dir, aquella part del 

circuit que normalment no es veu i el ‘pit lane’ on han vist els 

diferents ‘boxes’ del campionat i la manera de treballar de cada 

equip. Abans, han pogut visitar el box de l'equip, a la vegada que 

conèixer els seus membres, des dels mecànics fins als pilots. 

Acabada aquesta estona de primer contacte, les dues parelles han 

marxat cap a l'Hotel Ciutat Granollers, un complex que es troba a 

tan sols 15 minuts del circuit on han passat la nit. L’endemà, ben 

d’hora, després d’un bon esmorzar de buffet lliure per agafar 

forces, s’han desplaçat cap al circuit sobre les 9 del matí, abans que 

comencessin els entrenaments del matí, que serveixen per acabar 

de posar a punt la moto per la carrera. Tot seguit, han tornat al box 

per a poder veure com es prepara tot per aquesta sessió. L’inici de 

les sessions de ‘warm up’, les han seguit des de la grada de l'estadium, un dels millors punts del circuit, ja 

que és un dels punts calents, normalment hi ha molts avançaments i la visibilitat és molt àmplia. 
 

Acabats aquests entrenaments, l’equip de l’Andotrans Team Torrentó ha ofert als convidats un esmorzar al 

restaurant del circuit, a la planta alta dels boxes on es pot veure tota la recta principal. D’allí, s’han traslladat 

fins a la grada principal, han fet un petit tour per la part de fora de la tribuna on hi ha diferents grafits de 

l'Axe Colous, que són un homenatge a pilots de la grandesa d'Ayton Senna, Michael Schumacher o Ángel 

Nieto, abans de començar a gaudir del soroll de les motos i l'adrenalina de les curses.  
 

 

Per l'hora de la cursa de SuperSport Next 

Generation -categoria on corren els pilots de 

l'Andotrans Team Torrentó-, les dues parelles han 

acompanyat a l'equip fins a la graella de sortida, 

minuts abans que comencés la cursa, que han vist 

des de dins del box. Un cop aquesta ha acabat, 

amb la sort que l’Aleix Viu va guanyar, els quatre 

convidats han anat fins al pòdium, per viure de 

ben a prop l'arribada del pilot al parc tancat, la 

celebració amb l'equip, el moment d'entrega del 

trofeu i el bany de ‘xampany’ abans de tornar cap 

al box I poder fer-se la foto amb el guanyador. 

El Ferran explicant les característiques i curiositats  

de la moto amb la que competeixen 

A la graella de sortida, minuts abans de donar inici la cursa,  

amb el pilot guanyador de l’equip Andotrans Team Torrentó 
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“L’experiència ha estat del tot inoblidable. 

En tot moment, els membres de l’equip 

han estat pendents del nostre benestar i 

atenció.  

L’equip del Ferran és com una gran família, 

tots estan pendents entre ells, sempre estan 

animats i es recolzen, en definitiva un gran 

equip en el que es nota la bona feina que fa 

temps que es ve fent. Gràcies per tot!”. 
 

 

Ramon Ballesté 

 
 

 

“Ens ho hem passat molt bé!. Parlant amb membres dels 

altres equips, tots coincideixen en dir del Ferran que és 

una gran persona i gran professional, un bon gestor i 

líder d’equip, una peça clau per entendre els seus èxits. 

Unes qualitats que hem pogut veure en primera 

persona, observant com viu en detall els moments abans 

de la cursa. Els quatre que hem anat al circuit, hem 

tornat a casa molt contents i orgullosos del Ferran, tant 

pel tracte rebut com per la seva dedicació, esforç i 

treball, aconseguint un equip guanyador”.  
 

Mihaela Balcanu 

   
 

“Ha estat realment increïble! Ens han fet veure les 

motos des d’un altre punt de vista, diferent del que veu 

l’espectador. Hem pogut viure en primera persona, 

l’activitat frenètica del ‘box’, la feina que hi ha al 

darrere, la preparació que comporta i tot el que fa 

referència als preparatius de la moto i de la cursa, des 

del punt de vista professional. 

Ha estat una experiència molt bonica, sobretot per la 

companyia i ens han fet sentir com si fóssim a casa 

nostra, uns més de l’equip”. 

Marcel Barberà 

 
 

“La meva impressió va ser que el Circuit realment 
és molt gran!  
La feina que hi ha al darrere és molt important. 
Vaig aprendre que la feina d’equip és definitiu 
per a guanyar. 
Vaig sentir com el seu treball era satisfactori i la 
motivació esdevingué una victòria!.  
Tota l’estona, vam estar molt cuidats i atesos i 
amb una bona companyia que ho tindrem sempre 
de record”. 
 

Mercè Duaigües 

 

 
 

“El constant suport de l’Ajuntament de Torres de Segre ha estat clau 

pel creixement de l'equip i arribar a ser un dels més ben situats en 

la competició. Per això, el poder oferir aquest premi als veïns i a les 

veïnes de la vila ha estat una manera d’agrair la col·laboració per 

part del consistori al llarg dels anys”. 

Ferran Torrento 

L’Aleix Viu i l’Andotrans Team Torrentó han brillat al Circuit de Barcelona – Catalunya, aconseguint la victòria 

 

-Team Manager de l’Andotrans Team Torrentó- 
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LA NIT DELS CAMPIONS DE LLEIDA 2022 AMB RECONEIXEMENT TORRESSENC 
 

El Pavelló Barris Nord de Lleida s'ha vestit de 

gala per albergar la Nit de Campions de Lleida 

2022, amb un ambient fantàstic, en una nit 

màgica del dilluns 20 de juny.  

Unes 1.500 persones no s'han volgut perdre un 

dels moments més emotius de la temporada. 

Durant l'acte s'han lliurat els premis als 66 

campions i campiones de la lliga 2021-2022, i 

també dels dos guardons especials. 
 

Torres de Segre ha estat ben present en 

aquesta gala. Per una banda, el Club Esportiu 

Torres de Segre ha recollit la copa com a 

campió de la Tercera Divisió de futbol sala. 

Marcos Gramun (president), Dani Carreres 

(secretari), Shiddharta Polo (entrenador) i 

Christian Aranda (capità) han estat els 

representants de l'equip arlequinat que han 

pujat a l'escenari per rebre el reconeixement.  

Per una altra banda, l'equip femení del Futbol Club Seròs Esportiu també ha rebut el guardó com a millor 

equip de la Primera Divisió de futbol sala. En aquest planter hi juga la torressenca Ester Pau, que també ha 

assistit a l'acte per poder aixecar la copa com a campiona. 

 

INICI DEL PRIMER TORN DELS CURSETS DE NATACIÓ 
 

El dilluns 27 de juny s’han iniciat els cursets de natació malgrat començar el primer dia amb mal temps pel 

pas d’un front de tempesta. 

Aquests clouran a finals d’agost i es desenvoluparan en dos torns diferents.  

Així doncs, després d’un període d’inscripció s’han confeccionat els grups que realitzaran una sèrie de 

sessions impartides per monitoratge especialitzat.  

Finalment, s’han completat i es realitzaran tres grups de natació de nens a les 16:15 hores, un grup de 

perfeccionament d’adults a les 15:30 hores i l’activitat d’aquazumba a les 20:30 hores. 

Els nostres representants torressencs a la gala de la ‘Nit dels Campions’ 

Aprendre a nedar, perfeccionar l’estil i realitzar activitat física de manera refrescant són alguns dels propòsits del cursets de natació.  

A la imatge l’Aina Companys i en Marc i el Pau Torrelles fent de monitors als infants inscrits en aquest primer torn 
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LES SESSIONS DE IOGA A L’ERMITA TANQUEN UN CURS SENSACIONAL 
 

Últimes classes de ioga a l’ermita de Carrassumada, 

un lloc idíl·lic per a respirar, relaxar-se i poder gaudir 

de les vistes de l’indret mentre es practica.  

De la mà de la Carolina, monitora que ha impartit 

l’activitat durant el curs, s’han realitzat les darreres 

sessions d’aquesta disciplina per la nit i en aquest 

espai, aprofitant l’avinentesa de les temperatures i 

condicions meteorològiques que ens ofereix l’estiu. 

Aprofitem per a felicitar a les sis practicants que han 

estat vivint l’experiència del ioga, la meditació i les 

tècniques de respiració durant tot el curs amb molta 

dedicació i constància. 

L’activitat s’acomiada fins al setembre, on es retornarà amb les classes regulars durant dos dies per setmana. 

Engresquem a tothom a que provi aquesta vivència de més a prop i fer més gran la comunitat iòguica de 

Torres de Segre. 

 

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 2022 
 

Un estiu més arriba el ‘Mulla’t per l’esclerosi 

múltiple’, una jornada solidària en suport a les 

persones que pateixen aquesta malaltia. 

En l’edició d’enguany, es manté l’entusiasme i la 

voluntat de fer d’aquest acte una proposta 

engrescadora que ajudi a que la gent participi, 

gaudeixi i col·labori per la causa. 

El pròxim diumenge 10 de juliol, durant tot el matí, hi 

haurà un seguit d’activitats pensades per a tothom: 
 

✓ A les 10:00 hores, des del pont, és farà una 

caminada popular solidària (1€/persona), pel 

camí lateral al riu d’uns 6 quilòmetres i d’una 

hora de durada, que clourà a les piscines amb un 

avituallament per a tots i totes els i les 

participants.  
 

✓ D’entre les 11:30 i les 13:30 hores, les piscines 

acolliran un parc aquàtic i un rocòdrom inflable a 

la gespa, amb monitoratge, que faran gaudir 

d’allò més a petits i grans. 
 

✓ Durant tot el dia, hi haurà venda de productes 

solidaris ‘Mulla’t’. 
 

Nota: per a participar en les diferents 

activitats NO cal formular cap inscripció, 

només presentar-se a l’hora programada 

 

Video promocional ‘Mulla’t 2022’ 

Torres de Segre 

 

La tranquil·litat i la relaxació ben presents en les sessions de ioga 

Animeu-vos a participar!! 
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LA XOCOLATADA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA 
 

El primer dissabte del mes de juny, l’Associació de Dones Santa Àgata ha organitzat l’habitual xocolatada 

per a totes les seves sòcies, amb una assistència d’un centenar de persones i un magnífic ambient de festa. 

En aquesta trobada, s’han dut a terme una sèrie de sorteigs i bingos que han omplert la tarda de moments 

d’allò més distrets i divertits, així com l’actuació d’un saxofonista que ha amenitzat, amb un variat repertori 

de cançons, una celebració marcada per la bona companyia present a la pista del pavelló. 

Membres de la Junta, han entregat una flor com a obsequi per a cadascuna de les seves associades presents. 

 

CLOENDA DEL CURS ESCOLAR A LA LLAR D’INFANTS 
 

El passat divendres dia 10 de juny de 2022, s’ha celebrat la festa de final de curs de la Llar d’Infants 

Carrassumada, al pavelló poliesportiu, organitzada per l’AMPA i amb el suport econòmic de l’Ajuntament. 

Al principi de l’acte, els infants, s’han fet les corresponents fotografies amb les mestres i se’ls ha lliurat un 

detall de l’AMPA i una fotografia de la classe com a record del darrer curs. Tots els menuts i les mestres han 

portat la samarreta personalitzada que han decorat a l’escola bressol, amb el nom de cada infant. 

En aquesta celebració, les famílies i els infants han pogut gaudir també de l’actuació d’Albert Show, que ha 

engrescat als nens i a les nenes als petits i també als més grans. 

L’acte ha finalitzat amb un refrigeri per a tothom que ha posat el punt i final a un nou escolar abans del 

període de vacances estivals i l’inici del Casal d’Estiu. 
 

 

AC
TU

AL
IT

AT
 

 

Diversió, alegria i un ambient festiu immillorable per tancar el present curs escolar a la Llar d’Infants 

Membres de la Junta de l’Associació de Dones Santa Àgata fent entrega d’un obsequi al músic que ha amenitzat la festa 
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DEBAT SOSTENIBLE  
 

El divendres 10 de juny, s’ha realitzat una 

assemblea de la CUP de Torres de Segre, 

oberta a totes les veïnes per parlar sobre 

espais verds i segurs. 

En aquesta trobada, celebrada a l’exterior de 

l’edifici de l’antic Molí, s’ha generat un debat 

molt interessant sobre quins espais agradaria 

crear per tal de tenir indrets més sostenibles 

o sobre millorar aquells que no fan sentir 

còmodes ja sigui per la seva il·luminació, per 

la seva falta de manteniment, etc. 

 

ENTREGA D’ORLES A L’ALUMNAT DE 4T D’ESO DE L’INSTITUT D’ALCARRÀS 
 

L’acte s’ha celebrat al pavelló polivalent d’Alcarràs, cap a les 20:00 hores del dia 17 de juny. 

Les tutores de les quatre aules de quart d’ESO, han donat la benvinguda als més de 90 alumnes que s’han 

graduat així com també als familiars i amistats que els han acompanyat en aquesta celebració tan rellevant. 

Per començar els parlaments, els delegats o subdelegats de cada classe s’han dirigit als seus companys i 

companyes. En representació de l’alumnat de Torres de Segre, ha intervingut en Mustafa El Amri. 

A continuació, la tutora de 4t C, així com la presidenta de l’Ampa de l’Institut d’Alcarràs els han dedicat unes 

emotives paraules a tots els i les alumnes presents. Tot seguit, s’ha procedit a l’entrega dels diplomes i s’ha 

projectat un vídeo, preparat per l’alumnat, en el qual s’han vist imatges de quan eren petits i actuals. 

Per cloure la celebració, i mentre es feien les fotos de protocol, l’Ampa de l’Institut ha preparat un refrigeri 

per a tots els assistents amb beguda fresca que han agraït considerablement, ja que la temperatura exterior 

ha estat molt elevada coincidint en aquesta primera onada de calor de l’estiu. 

 

 

 

 

 

Només queda felicitar a tots els i les estudiants que s’han graduat, en especial als torressencs Marc, Joana, 

Queralt, Max, Jezabel, Ainara, Marina, Lluna, Mustafa, Unai, Anna, Laia, Elsa i Sara, per haver assolit una 

nova etapa en la seva vida i desitjar tota la sort i encerts en els propòsits futurs que tinguin a nivell personal.  

L’alumnat de quart d’ESO de l’Institut d’Alcarràs que s’ha graduat mostrant orgullosos els diplomes que així ho acredita 
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EL CURS ESCOLAR S’ACOMIADA AMB UNA GRAN CELEBRACIÓ CONJUNTA 
 

La comunitat educativa de l’Escola 

Carrassumada ha acomiadat el curs 2021-22 

amb una gran festa de cloenda al pavelló, 

climatitzat per a l’ocasió. Familiars, amics i 

públic en general han estat testimoni de la 

graduació de l’alumnat de sisè que promociona 

a l’educació secundària i dels nens i les nenes 

que iniciaran al setembre primer curs de 

primària. 

Parlaments carregats d’emoció, entrega d’orles 

i les fotografies de rigor corresponents, han 

estat els actes previs a la disbauxa general que 

ha generat un grup d’animació que ha estat 

capaç de fer ballar a petits i grans amb el seu 

ampli i divertit repertori. 

Un cop acabat l’espectacle, els i les assistents 

han pogut gaudir d’un complet refrigeri, 

organitzat per la Junta de l’AMPA de l’Escola 

Carrassumada que ha estat l’encarregada 

també del muntatge en general. 

Deixem enrere un nou curs escolar que s’ha vist 

reforçat pel retorn a la ‘normalitat’ dins l’aula, 

després dels dos anys anteriors marcats 

clarament per la pandèmia.  
 

Desitjar a tot l’alumnat i professorat un bon 

descans en les merescudes vacances, per a 

emprendre amb tota l’energia i ganes 

possibles, el nou període escolar que 

enguany s’iniciarà el dilluns 5 de setembre. 
 

 

FESTA COMMEMORATIVA DELS 25 ANYS DE L’INSTITUT D’ALCARRÀS 
 

Continuant amb els actes del 25è 

aniversari de l’Institut d’Alcarràs, el 

mateix dissabte dia 18 juny, s’ha 

celebrat la Festa commemorativa, 

davant del pavelló polivalent 

d’Alcarràs. L’acte s’ha iniciat a les 

20:30 hores amb els parlaments 

davant del públic assistent, de 

representants d’alumnat -d’entre 

ells els torressencs Axel Curcó i Joel 

Monné-, de professorat, d’entitats diverses i de les regidories d’Educació d’Alcarràs, Soses i Torres de Segre, 

amb la Bianca Pop. Els tres regidors/es han estat alumnes de l'Institut. 

Els parlaments inicials han estat carregats d’emoció i d’anècdotes curioses viscudes dins l’Institut 

Alumnat de sisè curs, dedicant unes paraules a la seva tutora  

Nens i nenes de P5 amb els birrets i la banda de promoció de curs  
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A continuació dels parlaments, els i les assistents han pogut 

gaudir d’un sopar amb un concert en directe de Maria Sanfeliu. 

Al finalitzar, un castell de focs d’artifici ha donat pas a les sessions 

de discjòqueis, fins a altes hores de la matinada, on s’ha pogut 

ballar al ritme de Dj. de Claudir Dumikel, Dj. Dolad, Dj. Jaume Riu 

i Sirius, tots ells també ex-alumnes del centre educatiu.  

En definitiva, un esdeveniment a l’alçada de l’efemèride que ha 

aconseguit reunir una bona representació de la comunitat 

educativa que ha format part d’aquest quart de segle.  

L’Acte ha estat organitzat pels membres de l’AFA de l’Institut en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcarràs. 
 

TASQUES DEL GRUP DE RESCAT DURANT EL MES DE JUNY 
 

El Grup de Rescat de Torres de Segre segueix fent bones accions i aquest mes de juny ha estat força actiu tot 

realitzant un seguit d’actuacions davant l’alerta de diferents casos que s’han produït a la vila:  
 

 

➢ A principis de mes, un veí del poble s’ha trobat tres cadells de 

gat, dins en el recinte del seu hort.  

Al no poder-ne tenir cura, s’ha posat en contacte amb 

membres del Grup de rescat que han acudit de seguida i se’ls 

han emportat. Immediatament, el grup ha fet ressò de la 

troballa a través dels grups de whatsapp, i per sort, al cap d’uns 

minuts ha sortit un veí amb la voluntat de fer s’en càrrec, que 

disposava de la plena confiança del grup. 
 

➢ El 20 de juny, ha sortit a les xarxes socials la denúncia sobre un 

gos de Torres que, suposadament, havien llençat des de la 

finestreta d’un cotxe en marxa, a la recta cap a Alcarràs.  

Per sort, un veí d’Utxesa l’ha recollit i acollit, mentre ha donat 

part també a la protectora de Seròs.  

El Grup de Rescat, ha reconegut el gos, ja que era d’una família 

del poble. L’animal, molt sovint s’escapa del seu magatzem. 

Posant blanc sobre negre, s’ha pogut arribar a la conclusió que, 

un cop el gos s’ha escapat de la casa on viu, algú l’ha agafat per 

emportar-se’l i en repensar-se l’ha deixat abandonat a la 

carretera. Un cop s’han posat les parts en contacte, el gos ha 

estat lliurat al seu propietari. Abans ha hagut de posar-li el ‘xip’ 

per si es torna a extraviar. 
 

➢ El Grup de Rescat vol donar la seva opinió davant les imatges 

difoses el dia 12 de juny, del maltractament d’un gos a la zona 

de vora les piscines de Torres de Segre. Malauradament, les 

impactants imatges no mostren amb claredat la identitat ni del 

mal tractador ni de l’animal. Les membres del grup estan 

totalment en contra de qualsevol violència cap a un animal de 

companyia i els hi agradaria que aquesta persona pagués per la 

seva acció desmesurada i fora de lloc. A hores d’ara, malgrat 

els esforços, no s’ha pogut identificar l’agressor de l’animal. 
 

 

Els tres gatets en mans de la persona que els ha trobat 

El propietari del gos i el seu rescatador 

 a la clínica veterinària on li han posat el xip 

Captura del vídeo on es veu com un home maltracta el 

gos que porta lligat amb cadena al camí del costat de les 

piscines. 

L’acte ha despertat una gran assistència 

Si veieu un cas de maltractament animal, denuncieu als Mossos d’Esquadra o al 112!! 
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LA NORMALITAT ES VA ESTABLINT A LA RESIDÈNCIA SANT GUARDIÀ 
 

Després de dos anys, la Residència Sant Guardià 

començar a ser el mateix centre residencial que era 

abans de la situació pandèmica de la Covid-19, un fet 

que ha generat molta felicitat tant en els professionals 

com en els usuaris, les usuàries i les famílies.  
 

A principis del mes de juny, s’ha produït la unificació de 

les diferents unitats de convivència, tenint en compte 

que aquestes es van crear durant la pandèmica per 

assegurar una adequada protecció i seguretat. Aquest 

nou agrupament ha permès als i les residents estar tots 

junts a la sala d’estar, i gaudir de les activitats grupals.  

Una de les estances que s’ha vist més afavorida per 

aquest canvi ha estat el gimnàs. L’Abir, la fisioterapeuta 

del centre residencial, ha pogut tornar a obrir les portes 

d’aquesta sala amb tots els seus materials: el·líptica, 

bicicleta estàtica, pilotes, llitera, etc. També s’ha pogut 

seguir amb la ‘gerontogimnasia grupal’ -una taula 

d'exercicis adaptada a les necessitats del major 

altament beneficiosa per a la salut física i emocional-.  
 

Així mateix, s’estan recuperant les típiques sortides al 

mercat municipal de Torres de Segre. La primera, ha 

estat fa unes setmanes, moment en el qual els i les 

residents, amb les professionals del centre s’han animat 

a sortir pels carrers, fins a arribar a la zona del mercat 

on s’han pogut passejar, saludar a coneguts/des i 

comprar: sandàlies, vestits estiuencs o barrets per 

combatre la calor. Per acabar de rematar l’activitat, s’ha 

fet una paradeta per fer un bon vermut. Com els bons 

costums no hi ha res! 
 

Finalment, s’ha pogut celebrar l’entrada a l’estiu amb 

la revetlla de Sant Joan, una jornada plena d’activitats. 

En un primer moment, i seguint la tradició, els avis i les 

àvies han escrit una carta de desitjos que, 

posteriorment, s’ha cremat a la foguera del jardí.  

En segon lloc, el centre residencial ha rebut la visita del 

Show Beto Vega “El Gavilán Mexicano”, el qual ha 

aconseguit fer moure l’esquelet a tothom. Una activitat 

que ha fet especialment il·lusió, ja que des de la 

prepandèmia que no s’havia portat a terme. Per acabar 

de tancar la tarda, s’ha realitzat un berenar especial, on 

la coca de Sant Joan no hi ha pas faltat! 

Desitgem que aquesta ‘normalitat’ sigui habitual en 

endavant al centre i permeti recuperar dosis d’alegria.  
 

 

 

 

Activitat conjunta a la sala d’estar 

Sessions al gimnàs del complex residencial que ha tornat a obrir 

Moment de descans amb un bon vermut en companyia 

Fotografia de grup de la primera sortida al mercadet municipal 
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DIA INTERNACIONAL PEL DRETS LGTBIQ+ 
 

Dimarts 28 de juny, en motiu del Dia Internacional pels 

drets LGBTIQ+, el nostre municipi s’ha tenyit amb colors de 

la bandera irisada, tan a les entrades principals de la 

població, com al balcó de l’Ajuntament. 
 

Des de la Regidoria d’Igualtat, s’ha organitzat també una 

trobada per a conscienciar al poble sobre els drets de les 

persones LGTBI i reivindicar que Torres de Segre és una 

vila diversa i inclusiva.  

L’acte, s’ha començat amb un minut de silenci en record 

de les víctimes d’un doble atemptat terrorista en un bar 

gai i una zona nocturna d’Oslo (Noruega), deixant dos 

morts i 21 ferits. 

A continuació,  s’ha llegit una part del manifest, i desprès 

la Mihaela Balcanu -Regidora d’Igualtat de l’Ajuntament-, 

ha donat pas a l’activista trans Sílvia Pérez Pallarès, que ha 

realitzat una ponència sobre l’autodeterminació de 

gènere, tot proposant als presents la reflexió sobre els 

drets LGTBIQ+. L’exposició ha resultat molt interessant en 

quan al seu contingut i propòsit i ha posat de manifest els 

dots comunicatius de la Sílvia, que ha aconseguit captivar 

el públic assistent generant un petit debat d’opinió, abans 

de fer una pausa amb un petit refrigeri per a tothom.  
 

La segona part d’aquesta trobada s’ha iniciat amb el relat 

musical en viu sobre personatges històrics que han lluitat 

pel reconeixement dels drets LGTBIQ+, amb Horacio 

Ladrón de Guevara -cantant i actor- i l’Alberto Faraggi -

guitarrista-. Tot plegat, una posada en escena íntima i 

sensible, que ha fet gaudir al públic. 
 

“Les entitats i els poders públics del país hem de 

defensar el dret de les persones a viure amb 

llibertat, i treballarem per accelerar un canvi 

social que només serà possible si les polítiques 

públiques feministes són transinclusives, si les 

polítiques LGBTI+ són feministes, i si totes 

aquestes polítiques són també antiracistes i tenen 

en compte l’edat o la discapacitat.  

Els drets de les persones LGBTI+ són part de la 

lluita compartida per la defensa del dret de totes 

les persones a ser i a viure lliure de 

discriminacions i de violències”. 

 

 

 

Els colors de la bandera irisada presents al municipi 

La Mihaela Balcanu obrint l’acte amb la Sílvia Pérez 
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TRET DE SORTIDA DEL CASAL D’ESTIU 
 

El Casal d’Estiu 2022 ja ha obert portes el dilluns 27 de 

juny i ho ha fet amb energia i ganes d’aprendre i gaudir 

del període de vacances escolars.  

L’equip de monitoratge ha estat programant les 

activitats a desenvolupar i treballar durant l’estiu amb 

una gran varietat de propostes que de ben segur 

agradarà a l’alumnat que s’hi ha inscrit o hi participarà. 

La primera setmana del Casal ha estat plena 

d’experiències i tallers, des de les estones de piscina, 

diferents jocs col·lectius així com les divertides 

activitats d’aigua.  
 

Però, com a activitat especial i destacable, 

els nens i les nenes han pogut participar 

en l’alliberament al medi natural d’un 

eriçó amb l’Adrià Pujol -tècnic de Medi 

Ambient i Promoció Turística de 

l’Ajuntament-, que els ha explicat 

curiositats sobre aquest animal que 

conviu al nostre entorn però que resulta 

força desconegut i difícil de veure. 

En endavant queden dos mesos intensos i 

plens de vivències en el que es duran a 

terme un bon grapat de propostes i 

situacions d’aprenentatge diverses: 

manualitats, excursions, robòtica, etc. 

Durant el juliol, l’eix de treball estarà centrat en l’art i al llarg de l’agost, girarà al voltant de l’ecologisme. 

 

TALLERS D’ESTIU A LA LLAR D’INFANTS 
 

L’última setmana de juny, tot juliol i l’agost, a la Llar 

d’Infants es duran a terme els tallers d’estiu, on els nens 

i les nenes poden venir de les 8:00 fins a les 13:00 hores. 

Durant el juliol, la dinàmica de funcionament canvia per 

tal de diferenciar-ho del dia a dia de l’escola, sense deixar 

de banda totes les rutines ja que són necessàries per 

donar seguretat als infants.  

Al llarg de l’estiu, s’ha preparat una programació més 

flexible i oberta, d’aquesta manera es pretén adaptar les 

activitats en funció del temps que fa o bé segons les 

necessitats que tenen els infants en el dia a dia. 

L’equip de mestres, han preparat propostes més lúdiques i, sobretot d’exterior, amb activitats d’aigua i 

d’altres com cuina, manualitats, experimentació... tot pensat perquè els infants puguin gaudir al màxim 

aquests dies d’estiu. Durant el mes d’agost es continuaran els tallers amb monitoratge extern, ja que hi 

havia necessitat per part d’algunes famílies d’utilitzar el servei. 

L’alliberament d’un eriçó i les situacions de jocs col·lectius han estat moments divertits 

L’equip de monitors i monitores del Casal 2022 

Les activitats d’aigua generen diversió i molt interès entre els infants 
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BALANÇ DE CURS DE LA JUNTA DE L’AMPA DE LA LLAR D’INFANTS 
 

Finalitzat el curs escolar 2021-22, la Junta de l’AMPA de la Llar 

d’Infants Carrassumada fa una valoració molt positiva de com ha 

esdevingut, donant a conèixer les tasques que s’han pogut 

desenvolupar amb la inestimable col·laboració de la comunitat 

educativa del centre. 

✓ Per la festivitat de la Castanyada, es va col·laborar amb la 

compra de castanyes i moniatos. 
 

✓ Per la Festa Major, es va comprar el pica-pica i el confeti per una activitat de provocació que van organitzar 

les mestres de l’Escola Bressol. 
 

✓ Per tal d’obtenir ingressos amb els quals finançar activitats i comprar material, es va organitzar un sorteig 

de loteria. Es va adquirir els lots per al sorteig i amb part dels beneficis obtinguts, es van comprar els 

següents regals per cada classe i un detall per cada alumne/a i per les mestres. 

• p0 → caseta de jocs de tela 

• p1 → peces de números i colors fusta 

• p2 → blocs de construcció sensorial 
 

 

✓ Per Carnaval, l’AMPA va organitzar la Rua de Carnaval amb l’Escola Carrassumada, oberta a  les famílies, 

intentant recuperar una tradició que des de feia temps que no es venia fent. L’Ajuntament de Torres de 

Segre va assumir el cost de la Batucada, i l’AMPA de l’Escola va oferir el berenar per a tots els infants. 
 

 

✓ Per Sant Jordi els infants van poder conèixer el ‘Pot Petit’ en persona i gaudir d’un espectacle que de ben 

segur recordaran per molt temps. L’actuació va ser promoguda per l’AMPA de l’Escola Carrassumada amb 

el suport econòmic de l’Ajuntament de Torres de Segre. Des de l’AMPA de l’Escola Bressol es va 

col·laborar amb el berenar de tots els infants.  
 

 

✓ Com a regal a l’Escola Bressol, s’ha comprat material pel pati perquè els nens i les nenes gaudeixin 

d’estones de joc i de descobriment a l’exterior. Els objectes adquirits són:  

 

 

 

✓ Per la festa de final de curs, s’ha contractat un espectacle per als infants i les seves famílies, amb un 

berenar per tothom i lliurarem un detall per cada alumne i per a cada mestra. 

 

Els membres de l’actual AMPA de l’Escola Bressol, Jordi Extremera Solana, Maria Teresa Mateu, Sílvia Maria 

Huguet, Ares Florensa i Cristina Gil volen mostrar la seva satisfacció per l’esdevenir del curs escolar i, alhora,  

agrair la confiança als pares i mares que duen el seu fill/a a la Llar d’Infants, to aprofitant l’avinentesa per a 

demanar també una ferma col·laboració en el Projecte Educatiu de l’Escola Bressol, donat que la implicació 

com a famílies reforça l’educació dels fills i filles. 

 

Una cascada creativa divertits Uns blocs de psicomotricitat d’exterior Un sorral 
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GRATUÏTAT DELS LLIBRES PER A L’ALUMNAT D’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
 

Tal com es ve realitzant des del curs 2019/20, l’Ajuntament 

subvencionarà aquest curs 2022/23 el cost dels llibres escolars de tot 

l'alumnat d’infantil, primària i secundària, empadronat al municipi i que 

cursi estudis en centres de titularitat pública. Aquest programa es durà 

a terme a través dels models de socialització, reutilització disponibles 

en els centres escolars. 
 

El Programa, gestionat per L’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE, es durà a terme com en anteriors edicions: 
 

 ESCOLA CARRASSUMADA – a través del Quiosc Teresita. 
 

 INSTITUT D’ALCARRÀS – a través de l’empresa IDDINK. 
 

 ALTRES CENTRES DE TITULARITAT 100% PÚBLICA – s’estudiarà cada cas segons el model implantat al 

centre amb la voluntat que les famílies no hagin d'assumir cap cost per la utilització dels llibres.  

SOL·LICITUDS INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA 
 

 

Els formularis de sol·licituds en paper, es posaran a disposició a la web de l’Ajuntament de Torres de Segre, 

en el Quiosc Teresita i en les oficines de l’Ajuntament, aquest mes de juliol.  

Les sol·licituds s’hauran de presentar completades i signades per correu electrònic a l’adreça 

llibrestorressegre@gmail.com o a les oficines de l’Ajuntament, abans del diumenge 31 de juliol de 2022 

Com a novetat, hi haurà a disposició un formulari web que es facilitarà en els propers dies per 

agilitzar la tramitació de les sol·licituds i oferir una altra via per a emplenar la documentació. 
 

S’haurà d’aportar la següent documentació: 

✓ Formulari de sol·licitud completat i signat 

✓ Còpia del Document d’Identitat dels representants legals dels infants 

✓ Justificant de transferència de la quota de l’AMPA 

✓ Comanda de llibres d’IDDINK (matriculats a l’Institut d’Alcarràs) 

S’informa que per tal de gaudir de la gratuïtat dels llibres, les famílies hauran d’haver abonat  la quota 

de l’AMPA del respectiu centre escolar on es cursin els estudis. 

S’informa que l’Ajuntament de Torres de Segre realitzarà les comprovacions oportunes dels requisits 

per tal d’acollir-se al programa (padró Municipal, matricula a centres públics, abonament de les quotes 

de l’AMPA dels centres, etc.). 

S’informa que per gaudir d’aquest programa, serà condició indispensable que les famílies es trobin al corrent 

de pagament de les taxes i tributs locals amb l’Ajuntament de Torres de Segre. 
 

ESCOLA CARRASSUMADA 
 

 

L’Escola Carrassumada de Torres de Segre, té instaurat el 

model de socialització dels llibres. 

Les sol·licituds de participació seran gestionades per 

l’Ajuntament qui farà el seguiment de les sol·licituds, la 

comprovació del compliment dels requisits, la 

comunicació i assessorament a qui sol·liciti el programa. 

mailto:llibrestorressegre@gmail.com
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El lliurament de llibres a les famílies, la seva revisió, folrat es realitzarà per part del Quiosc Teresita i la 

previsió és que es puguin recollir durant el mes de setembre. 

L’Ajuntament de Torres de Segre es fa càrrec del cost dels llibres lectius, d’activitats, així com els llibres de 

lectura que designa el centre. 

Les famílies i l’alumnat es comprometen a fer un bon ús dels llibres i a retornar-los al centre en finalitzar el 

curs escolar, així com a pagar-los en cas de pèrdua o deteriorament que impedeixi reutilitzar-los 

posteriorment. 
 

 Des de l’AMPA i/o Escola es remetrà per correu electrònic a les famílies, el formulari de pagament de la 

QUOTA. 
 

INSTITUT D’ALCARRÀS 
 

L’Institut d’Alcarràs, va instaurar el model de socialització de 

Llibres a través de l’empresa IDDINK a partir del curs 2020/21 que 

continuarà aquest proper curs 2022/23. 

L’alumnat haurà de fer comanda del material educatiu, a IDDINK, 

a través de la plataforma web de l’empresa disponible en 

https://spain.iddink.cat/. Cal tenir en compte el següent: 
 

• La comanda haurà d’incloure els llibres socialitzats, llibres que no es puguin socialitzar, llicències 

digitals, llibres de lectura, segons assignatures matriculades al curs 22/23. 

• S’haurà de sol·licitar el pagament per transferència i sense finançament. 

• Tanmateix, s’haurà d’incloure el cost del servei de substitució (assegurança). 

• La comanda de llibres s’haurà d’aportar junt amb la sol·licitud, ja sigui enviant-la en línia o 

presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Torres de    Segre. 

• L’Ajuntament remetrà llistat de beneficiaris directament a l’empresa IDDINK, qui    emetrà factura a 

nom de l’Ajuntament 

• Les famílies hauran d’abonar mitjançant transferència el cost del material no subvencionat per 

l’Ajuntament. Tablets, quota de l’AMPA així com divers material escolar que ofereix la plataforma. 

• L’empresa IDDINK remetrà els llibres per correu postal a les famílies beneficiàries i que hagin realitzat 

la comanda en el termini que es determini per IDDINK. 

 

FUNCIONAMENT EN ALTRES CENTRES 

 

Les famílies dels alumnes empadronats al municipi de Torres 

de Segre i que cursin estudis en centres de titularitat pública de 

primària o secundària, són beneficiaris del programa de la 

gratuïtat dels llibres. 

Per tal de poder determinar el nombre d’infants, analitzar el 

model disponible al centre i oferir  la gratuïtat dels llibres, es 

requereix la presentació de la sol·licitud d’inscripció al programa aportant també la següent documentació: 

✓ Llistat de llibres que han rebut de l’escola 

✓ Justificant de l’abonament de la quota de l’AMPA (podrà ser aportat a posteriori). 
 

Tanmateix es prega que les famílies que han hagut d’abonar diners en concepte de reserva de llibres, 

acompanyin el justificant de pagament juntament amb la present sol·licitud. 
 

 

P.D. Un cop rebuda la sol·licitud de participació, es remetrà informació actualitzada a  les adreces de correu 

electrònic facilitades a l’Ajuntament. 

https://spain.iddink.cat/
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ESTADES DEL PLA EDUCATIU DE L’ENTORN A L’ESCOLA ALCARRÀS – TORRES DE SEGRE 
 

 

TALLERS DE ROBÒTICA I ESCACS AL POLIESPORTIU 

Informar que la primera setmana de juliol és realitzaran els 

tallers de robòtica i escacs impartits per ‘Smart School’, en 

horari de les 9:00 a les 13:00 hores, al pavelló poliesportiu de 

Torres de Segre. 

El nombre de places subvencionades pel Pla d'Entorn és de 34. 

Havent quedat infants en llista d'espera, des de l'Ajuntament 

de Torres de Segre s'ha pogut ampliar el nombre de places 

perquè aquests poguessin gaudir també de l'activitat. 

El taller, entre altres objectius, busca promoure la introducció 

dels infants en el món de la tecnologia, sobretot entre el sector femení, minoritari en aquest àmbit. Per 

aquesta raó, s’ha pogut costejar aquesta ampliació d'inscripcions a càrrec de la Subvenció del pacte d'Estat 

contra la violència de gènere. 
 

TALLERS DE MÚSICA A LA SALA D’ACTES 
 

Informar que al taller de 

música, programat durant la 

setmana de l’11 de juliol, en 

horari de 10:00 a 13:00 hores, 

es durà a terme a la Sala 

d'Actes de la Plaça Catalunya.  
 

Com a novetat, el taller de cant, percussió, ukelele i ipads -destinat a 

alumnat de 4t, 5è i 6è curs de primària-, finalment s’impartirà a Torres 

de Segre, durant la setmana de l’11 de juliol, en horari de 17:00 a 20:00 

hores. Aquesta activitat també està prevista que es faci a la Sala d'Actes. 

 

 VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DURANT EL MES DE JUNY 
 

 

Les xifres actualitzades a finals de juny, fan incrementar a 

4 dones assassinades en aquest darrer mes.  

Una xifra que s’enfila fins a 22 dones que han perdut la 

seva vida, si el recompte el fem des de començament del 

present any 2022. 
 

Per una banda, una noia de 35 anys ha estat assassinada 

a Sòria a mans de la seva parella en presència de la seva 

filla de 8 anys. El presumpte autor ha fugit del lloc dels fets però hores més tard la policia l’ha detingut.  
 

A Madrid, un aristòcrata ha assassinat la seva dona quan aquesta es disposava a abandonar el domicili 

familiar. Tenien una filla en comú de 10 anys que no es trobava present en el moment del crim. 
 

A més a més, la troballa d’un cadàver d’una dona al riu Guadalquivir, a Sevilla,  desapareguda fa dos mesos, 

ha confirmat la naturalesa masclista d’aquest crim. La exparella de la dona desapareguda, davant de les 

evidències que l’incriminaven, ha acabat confessant on es trobava el cadàver i ja ha estat detingut.  

Des de l'Ajuntament de Torres de Segre es vol deixar palès, un cop més, el nostre rebuig i condemna a la 

violència masclista així com fer un sentit homenatge a les víctimes assassinades per aquesta xacra. 
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         POSSIBLE APLICACIÓ       -article d’opinió d’en Josep Marsellés- 
 

  

 

“A la revista del Pregoner número 79, un cop llegit el seu contingut, de tota 

la seva maquetació, m’ha cridat poderosament l’atenció l’article de “Festa 

de graduació de l’Institut d’Alcarràs”.  
 

Si els parlaments de la Núria i el Gabriel són prou eloqüents i plens de 

satisfacció, es conclou l’acte amb la imatge dels vuit orlats que parla per si 

mateixa. A més del físic, que manifesta joventut, porten impregnats els 

coneixements adquirits pels estudis que els serviran de trampolí per escalar 

noves fites en diferents àmbits de la vida.  

Encara que mai he tingut cap contacte verbal amb ells, sé que el seu nom és 

el més important i valuós de la persona que l’ostenta; cadascú té les seves 

peculiaritats i tota una vida per endavant plena de possibilitats. 

A més a més de totes les virtuts que us demanen a l’incorporar-vos a la societat que tant espera de 

vosaltres, n’hi ha dues que jo considero de gran importància. Per pròpia experiència, sé que són vitals i 

dignes de ser gravades a les vostres ments, perquè us acompanyin durant tota la vostra existència i 

d’aplicació diària. 
 

 

És de general coneixement que el temps és or, sempre i quan tu vagis davant. Hi ha una dita que diu: 

“res del que es fa bé es fa de pressa”. Què vol dir això?, simplement, que tot èxit requereix d’una acurada 

preparació. Si matines vas davant del temps i el pots dirigir cap allà on tu vols, si t’adorms tot són 

presses per recuperar el temps perdut, cosa impossible tan sols adaptable en les seves circumstàncies. 
 

 

La segona i la més vital, és la respiració profunda, l’aportació d’oxigen a la sang anunciada pels experts, 

preveu moltes malalties, perquè crea defenses. Quan hi ha algun accident, les ferides cicatritzen 

ràpidament d’acord amb el nivell favorable d’oxigen.  

Per què a la respiració, tot i ser el primer component de la vida, se li dedica tan poca atenció? Potser en 

ser gratis l’aire que respirem, no se’l valora com cal, si fóssim conscients de la funció que exerceixen els 

pulmons, cuidaríem més la respiració. Quan estem sotmesos a un esforç físic o mental, la respiració 

s’accelera, per què? Per a compensar les necessitats d’oxigen que motiven l’esforç. En definitiva, 

podríem parlar molt de la respiració, com també de les matèries nocives que l’empitjoren amb totes les 

seves conseqüències.  
 

Quan un cau al parany de l’addicció, no és sols ell el conseqüent, sinó, tot el seu entorn, principalment, 

els infants. Segons estadístiques ben estudiades, la principal causa de mort no són les guerres amb bales 

i explosius, que també hi contribueixen, sinó la general i permanent degradació de la salut.  
 

El cert és, que vosaltres dirigireu el vostre temps i a la vostra manera fins al final, com també respirareu 

fins al darrer moment. Fem-ho de la manera més ordenada possible per evitar patiments i gaudir del 

plaer d’una respiració profunda, al sentir que s’eixamplen les costelles per encabir tota la massa 

pulmonar. 
 

Gustosament, us he volgut fer aquesta aportació perquè el vostre esforç ho mereix, i la societat us 

necessita. Una darrera advertència..., tot el que feu ha de ser a consciència, o es fa bé, o no es fa, i 

sempre cal pensar amb els altres”. 
 

  Josep Marselles i Gort               (19 de juny de 2022)  
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CALOR TÒRRIDA A MITJANS DE JUNY I CERT RESPIR FINAL AMB BAIXADA DEL MERCURI 
 

Un inici càlid de juny ens deixava la sensació de continuar amb la dinàmica 

de temperatures altes del mes de maig on s’havien registrat valors extrems 

inusuals i històrics. Res més lluny de la realitat, tan sols han hagut de passar 

dues setmanes per viure l’onada de calor més forta del que portem d’any, 

amb registres que han estat propers i fins i tot superat els 40 graus durant 

5 dies consecutius, un fet extraordinari tractant-se de mitjans de juny. El 

darrer precedent el tenim a prop, el juny del 2019, amb cinc de consecutius 

amb 40 ºC, entre el 26 i el 30 de juny. L'any 2021 es va haver d'esperar al 27 

de juliol per tenir els primers 40 ºC. 

Si pensem amb la mentalitat dels anys 80 o 90, arribar als 40 ºC era una cosa 

que es mirava amb uns ulls com unes taronges, eren valors que es donaven 

a Andalusia, sobretot a Còrdova i Sevilla. Doncs, amb la visió del segle XXI, 

els 40 ºC ja són aquí i cada cop hi són més presents. 
 

No ha estat fins al diumenge 19 de juny quan la temperatura extrema ha 

minvat, amb el pas de fronts actius que no han deixat pràcticament pluja 

però si que han fet abaixar el mercuri d’entre 5 i 10 graus, fent més agradable, sobretot, el descans nocturn. 

Ressaltar la tempesta que ha entrat a casa nostra el dimarts 21 de juny amb fortes ràfegues de vent i una 

mica de calamarsa que, per sort, no ha afectat, ja que ha caigut diluïda amb força aigua i en poc temps.  

A partir d’aleshores, els dies posteriors, han anat recuperant la bonança habitual de l’època de l’any en la 

que estem però sense disparar exageradament els termòmetres. 
 

En síntesi, tanquem un mes de juny distret a nivell meteorològic que ens deixa una mitjana de temperatura 

màxima de 33,8 graus -més de 5 graus per sobre de la del mes anterior que ja era força elevada- i una mitjana 

de temperatura mínima de 18 graus -5 punts més que el darrer període-.  

Quan a la precipitació acumulada aquests dies ha estat pràcticament igual a la del maig, amb tan sols 14.6 

mm. Un fet que deixa sense resoldre el problema de sequera que estem sofrint i que posa en alerta constant 

per l’elevat risc d’incendi, tal com s’ha pogut veure amb el foc ocorregut a Artesa de Segre, que ha arrasat 

moltes hectàrees. 
 
 

 

TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «JUNY 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 

01/06/22 33,4°C 16,2°C 1.2 mm 12/06/22 37,1°C 19,8°C 0 mm 23/06/22 31,3°C 17,5°C 0 mm 

02/06/22 31,6°C 16,8°C 0 mm 13/06/22 36,2°C 18,8°C 0 mm 24/06/22 30,5°C 18,3°C 0 mm 

03/06/22 33,8°C 17,3°C 0 mm 14/06/22 37,3°C 18,4°C 0 mm 25/06/22 32,1°C 16,9°C 0 mm 

04/06/22 34,0°C 16,1°C 0 mm 15/06/22 41,4°C 21,5°C 0 mm 26/06/22 31,6°C 17,4°C 0 mm 

05/06/22 32,4°C 16,8°C 0 mm 16/06/22 40,9°C 21,2°C 0 mm 27/06/22 23,9°C 16,9°C 6.3 mm 

06/06/22 32,7°C 16,9°C 0 mm 17/06/22 40,5°C 20,5°C 0 mm 28/06/22 30,6°C 13,4°C 0 mm 

07/06/22 33,7°C 17,9°C 0 mm 18/06/22 38,3°C 20,4°C 0 mm 29/06/22 32,1°C 15,6°C 0 mm 

08/06/22 31,8°C 18,7°C 0 mm 19/06/22 33,7°C 19,5°C 0 mm 30/06/22 29,9°C 17,0°C 0 mm 

09/06/22 32,7°C 18,0°C 0 mm 20/06/22 33,5°C 19,5°C 0 mm     

10/06/22 35,1°C 16,9°C 0 mm 21/06/22 33,8°C 19,5°C 7.1 mm  

11/06/22 36,6°C 17,9°C 0 mm 22/06/22 31,6°C 18,6°C 0 mm 
 

Temperatura màxima mitjana (mes): 33,8 °C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 18 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 14,6 mm 
 

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

 

Imatge de la creu de la farmàcia de 

Torres, registrant l’elevada temperatura 

ambient. Fotografia Jerónimo C. 
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

 

 

“El gaig blau o cavallet (Coracias garrulus) és un ocell de 30 cm de llargària i fins a 70 cm 

d’envergadura alar. Té el plomatge d’un blau verdós pàl·lid, força vistós i el seu dors és de color 

castany brillant. Les ales d’un blau viu, amb els extrems més foscs i les puntes negres. El seu bec 

és molt robust i això li permet atrapar i menjar rèptils, petits mamífers, amfibis i insectes grans 

(llagostes, preferentment). 

És un ocell essencialment estival, tot i que també es pot observar a la primavera, concretament 

a l'abril (que és quan tornen d'Àfrica), i a la fi de l'estiu o l'entrada de la tardor que se'n van al 

sud d'Àfrica, a la fi d'agost”. 

 
 Josep M. Prada 

 

Característiques de la fotografia 

FOCAL: 215 

EXPO: 1/400 

ISO: 80 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8ptils
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfers
https://ca.wikipedia.org/wiki/Amfibis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Insectes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llagosta_(crustaci)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ocell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estiu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Abril
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80frica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estiu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tardor
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80frica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Agost
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 SENSE CONSUM D’AIGUA POTABLE A TORRES DE SEGRE I SOLUCIONS DE FUTUR 
 

El divendres 10 de juny al matí, l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya comunicava a l’Ajuntament de 

Torres de Segre que l’aigua subministrada a la nostra 

vila superava el valor paramètric permès de 

metolaclor (herbicida). Immediatament després de 

rebre la notificació, el Consistori ho va fer saber a la 

població: no es recomanava beure aigua de l’aixeta 

fins a nou avís. 
 

El mateix dia, sent un tema delicat, l’Ajuntament 

demanava una contra anàlisi a Salut, ja que en els 

últims dies els resultats indicaven el contrari del que 

s’havia notificat. Passat el cap de setmana, el dilluns 

13 es feia una nova mostra per aclarir la situació i el 

resultat final arribava el dijous 16. L’Ajuntament va 

rebre la confirmació que l’aigua no era apta per al 

consum de boca, a la vegada que no presentava 

inconvenients per a la higiene personal. 
 

Amb aquesta situació, el mateix dia l’Ajuntament 

prenia la decisió d’oferir aigua potable a Torres de 

Segre: repartir garrafes gratuïtament entre la 

població. Es va fer una primera comanda d’aigua, 

després de contactar amb diferents proveïdors i de 

topar-se amb dificultats de subministrament donat el 

gran volum de litres necessaris a entregar. Finalment 

però, el dilluns 20 va arribar un camió ple d’aigua i 

s’iniciava el repartiment de garrafes entre els veïns i 

les veïnes. Al pavelló poliesportiu, cada persona 

empadrona al municipi tenia dret a recollir dos 

garrafes de 8 litres. Inicialment, l’horari previst de 

repartiment era de matí i tarda, però a causa de l’alta 

demanda per part dels veïns i les veïnes, en alguns 

moments el servei va haver-se d’aturar a l’espera de 

poder rebre més estoc. 
 

Paral·lelament, es realitzaven noves analítiques per comprovar la qualitat de l’aigua de l’aixeta, i tot i que va 

millorar, encara no es podia recomanar el seu consum de boca en continuar superant els límits permesos de 

metolaclor.  

Per aquest motiu, la setmana següent, la del 27 de juny, el repartiment va seguir, tenint en compte el mateix 

criteri: dues garrafes per setmana i persona. Durant les dues setmanes de repartiment d’aigua del juny, s’han 

entregat 10.040 garrafes d’aigua, subvencionades per la Diputació de Lleida (11.900 €). 
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O
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A 

 

 

Dilluns 20 de juny: primers repartiments de garrafes d’aigua  

entre els veïns i les veïnes de Torres de Segre al pavelló poliesportiu 
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POSSIBLES SOLUCIONS 
 

 

El mes de juny ha acabat amb la problemàtica sense resoldre. No obstant, des de l'Ajuntament s’ha treballat 

des del primer dia per revertir la situació. A nivell institucional, durant aquests dies, l’alcalde de Torres de 

Segre, en primera persona, ha estat mantenint reunions amb el Departament de Salut, l’Agència Catalana de 

l’Aigua i la Diputació de Lleida per valorar l’impacte a la població i trobar una solució ràpida i eficaç. 
 

La primera actuació, prevista per executar durant els primers dies de juliol, és modernitzar parcialment la 

depuradora municipal: es substituirà la sorra de sílex d'un dels tres filtres per incorporar-hi carbó actiu. La 

conversió del sistema en aquest punt de la depuradora permetrà suprimir amb molta més efectivitat les traces 

d'herbicides i altres productes químics existents a l'aigua. Una solució immediata per tal d’oferir aigua de més 

qualitat pel consum de boca. 
 

Avui dia, l’aigua que se subministra a les cases de Torres de Segre, abans de ser tractada a la depuradora, 

s’agafa del canal de Seròs. Periòdicament i malauradament, al nostre municipi patim situacions com aquesta. 

És per això, que a més a més, l’alcalde també ha mantingut converses amb la Mancomunitat de Pinyana per 

estudiar la possibilitat de proveir d’aigua Torres de Segre des de la canonada que abasteix el municipi veí de 

Sudanell. Si s’aconseguís executar aquesta opció, deixaria el problema solucionat pràcticament de per vida. 

Ara bé, aquesta actuació seria més lenta, a llarg termini, ja que és més complexa a nivell d’infraestructura i 

comporta una obres que prèviament s'haurien de licitar. 
 

Estem al segle XXI i a Catalunya. Hi ha qüestions que, a priori, no han de passar. Hi ha coses, en principi, donem 

per suposades. Que arribi aigua potable a casa nostra i amb totes les garanties sanitàries sembla una cosa ben 

òbvia. Doncs hem comprovat que no, que no sempre és tan evident. Esperem que les millores arribin aviat a 

Torres de Segre i el veïnat no ens hàgim de preocupar més per la qualitat de l’aigua. 

 

 

Interior de l’estació depuradora de Torres de Segre, ubicada al costat del Canal de Seròs, a l’alçada del pont que creua cap al cementiri. 

La sorra de sílex s’obté a partir de vidre reciclat i en els últims anys s’ha estès  

la seva utilització per a filtrar aigua. 

 

El carbó actiu atrapa més impureses i fins i tot  

aconsegueix que l’aigua sigui més gustosa. 

Christian Aranda 
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ÚLTIMES TASQUES DE POSADA A PUNT DE LES PISCINES MUNICIPALS 
 

Durant les dues primeres setmanes de juny, s’han estat efectuant les darreres actuacions necessàries de 

posada a punt per a l’obertura de les piscines municipals el dissabte 18 de juny.  

De manera ininterrompuda, tal com us hem anat explicant en les anteriors edicions, s’han estat dedicant 

esforços per deixar llesta aquesta instal·lació tan important per a afrontar les temperatures extremes de 

l’estiu i més encara enguany amb els registres tan elevats que s’han assolit durant els mesos de maig i juny. 

D’aquesta manera, durant uns dies s’han efectuat, entre altres, els darrers retocs: 

• Reparar els accessos a les piscines, tapant els forats o imperfeccions del ferm amb reg asfàltic. 

• Finalitzar la substitució de l’enrajolat o ‘gresite’ malmès d’ambdues piscines i rejuntar-les abans 

d’omplir-les. 

• Tractar les parets de les piscines amb un producte algicida que evita l’aparició d’algues durant l’estiu.    

• Sanejar, reparar i pintar les parets exteriors i interiors de les dependències laterals de la piscina. 

• Sanejar la base d’aglomerat i substituir el parquet deteriorat de l’accés al recinte. 

• Escatar, polir i envernissar amb oli especial, la tarima de fusta central que esdevé la base de les dutxes 

exteriors. 

• Repassar totes les aixetes del recinte, reparant o substituint les que no funcionaven correctament. 

• Esporgar les branques de tot l’arbrat interior amb la finalitat de clarificar el seu fullatge. 

• Sulfatar els arbres així com la zona enjardinada de les instal·lacions. 

• Repassar l’enllumenat, substituint el que presentava un funcionament deficient. 

• Netejar i preparar elements diversos de la piscina: corxeres pels cursets, les hamaques, cadires... 

• Col·locar tela d’ombreig a les xarxes laterals que delimiten el perímetre de la piscina. 

• Netejar el fons de la piscina cada dia amb el robot automàtic. La brigada municipal serà l’encarregada 

de col·locar-lo dins la piscina, retirar-lo i netejar els filtres durant l’estiu. 
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NETEJA I SEGA DELS VORALS DELS CAMINS I DE L’ESPAI DEL CAMÍ VERD 
 

Seguint amb les tasques habituals de 

manteniment de camins i espais naturals del 

municipi, al llarg d’aquests dies, la brigada 

municipal ha continuat segant els vorals de bona 

part dels camins que es troben dins del terme 

municipal i l’espai del camí natural del costat del 

riu proper al poble. 

Aquestes neteges constants de les vores de les 

vies interurbanes i espais naturals es fan amb el 

propòsit de donar un marge de seguretat als 

vehicles i als vianants que hi circulen deixant el 

pas net i visible. En els pròxims dies s’acabaran 

de fer la resta de punts que queden pendents. 
 

PINTADA D’UN BANC A ‘LA FUSTERIA’ EN HOMENATGE AL COL·LECTIU LGTBIQ+ 
 

Des de TDSNaTur, s'ha volgut fer una mena d'homenatge a 

tot el col·lectiu LGBTIQ+ -acrònim emprat per a referir-se 

col·lectivament a les persones, Lesbianes, Gais, Bisexuals, 

Transgèneres, Intersexuals, Queer i qualsevol mena 

d'orientació sexual o identitat de gènere socialment 

oprimides o marginades-. Una acció, impulsada en motiu del 

Dia de l’Orgull celebrat el 28 de juny, amb la que s’ha volgut 

representar el valor i el recolzament a totes les persones 

que se sentin representades dins d’aquest col·lectiu. 

Malauradament, avui en dia encara hi ha gent que amaga 

els seus sentiments, i encara que sigui difícil d’imaginar, 

continua existint gent intolerant que no els respecta. És per 

tot això que, des de l’Ajuntament es vol donar tot el suport a tothom que vulgui ser el que realment senti o 

s'identifiqui, amb la pintada d’un banc que perdurarà al nostre espai natural i lluirà els colors representatius 

amb orgull i determinació. 

 

INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA DE FUSTA A LA ZONA D’ESBARJO DE LA LLAR D’INFANTS 
 

A primers de juny, s’ha instal·lat una caseta de fusta a 

la zona del pati de la Llar d’Infants Carrassumada.  

Una caseta, comprada des de l’Ajuntament, que ha 

estat muntada per l’actual president de l’AMPA de la 

Llar i agent municipal, en Jordi Extremera, i per l’Adrià 

Pujol -tècnic de Turisme i Medi Ambient-.   

Amb aquesta nova estructura de joc, s’amplia 

l’equipament disposat en aquesta instal·lació 

municipal, que ha anat millorant l’espai d’esbarjo amb 

el propòsit principal d’oferir les millors condicions i 

possibilitats de jocs als més menuts. 

El seient que incorpora també una taula esdevé un lloc de descans  

L’estructura en forma de casa de fusta ofereix un espai de joc molt creatiu 

El tractor de l’Ajuntament segant el ‘camí del camping’ vora el riu 
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CLIMATITZACIÓ PROVISIONAL DEL PAVELLÓ DAVANT L’ONADA DE CALOR 
 

Davant la situació de temperatures extremes de finals de maig i primers de juny que hem viscut i coincidint 

amb un seguit d’actes de celebració que s’havien de realitzar al poble, l’Ajuntament ha pres la determinació 

de mirar de climatitzar el pavelló poliesportiu de manera provisional per a poder oferir un espai òptim. 

Després de valorar diferents opcions, s’ha contactat amb una empresa especialitzada en el lloguer d’aparells 

industrials per a climatitzar espais de grans dimensions. D’aquesta manera, el dijous 16 de juny s’han col·locat 

dues màquines a l’exterior del pavelló per generar aire fred i a través d’uns tubs fer-ho entrar dins la pista. 

Una mesura excepcional que ha permès celebrar a l’interior la festa de cloenda del curs escolar, la de fi de 

temporada del Club de futbol sala torressenc així com la Revetlla i la Festa de Sant Joan. 

Des del Consistori també s’està mirant i valorant diferents propostes per a poder instal·lar definitivament i 

fixe, un sistema d’aire climatitzat per al poliesportiu. Una opció costosa però que cada cop resulta més 

necessària durant aquesta època. 

 

NOU EQUIPAMENT A L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

Des de fa uns dies, l’Escola Carrassumada disposa de nou equipament per continuar millorant l’estructura 

del centre educatiu, resoldre mancances i garantir un manteniment correcte de cara al proper curs escolar. 

En aquest sentit, l’Ajuntament ha dotat d’un equip de megafonia nou que substitueix l’anterior que havia 

quedat obsolet. Amb aquest nou aparell i els corresponents altaveus exteriors i interiors, la comunicació dins 

el centre educatiu i a l’espai d’esbarjo ha millorat significativament. 

S’ha comprat un descaragolador de bateria per a que el conserge del centre pugui fer amb seguretat les 

diferents tasques de manteniment necessàries que es van produint.  

Finalment, s’ha substituït els llums exteriors antics de la pista descoberta de l’esbarjo per uns focus leds que 

ofereixen més llum amb un estalvi d’energia superior. 

En els propers mesos, s’iniciaran totes les feines de posada a punt tant de l’Escola com de la Llar d’Infants de 

cara a l’inici del curs escolar que enguany s’avança a primers de setembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lació de les dues màquines de climatització provisional al pavelló poliesportiu amb la tanca de seguretat 
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L’INCIVISME PREOCUPA I CONTINUA FENT ACTE DE PRESÈNCIA AL MUNICIPI 
 

Un cop més, ens veiem en l’obligació de denunciar i donar a conèixer a tot el veïnat nous actes de 

vandalisme que s’han produït al municipi al llarg del mes de juny i que no deixen de malmetre el patrimoni 

de tots els torressencs i les torressenques, així com la imatge d’una població que es mereix estar a l’altura de 

la bellesa que la caracteritza. 
 
 

NOVES DESTROSSES EN EL MOBILIARI URBÀ 
 

o Per segon cop consecutiu, en pocs dies, s’ha trencat l’aparcament 

de bicicletes que es va instal·lar a la Plaça Catalunya i que s’havia 

posat amb el propòsit d’ampliar l’espai d’aparcament d’aquests 

vehicles ecològics i fomentar-ne el seu ús per afavorir la salut dels 

vilatans. Al cap de pocs dies de substituir el que havien destrossat 

al mes de desembre, s’havia comprat un de nou que també han 

trencat sense pietat.  
 

o El parc infantil del Passeig del Segre també s’ha vist de nou 

afectat per l’incivisme. En aquesta ocasió, s’ha trencat un tram de 

la tanca de fusta que rodeja tot el perímetre que ocupen les 

diverses estructures de joc i que té la funció de barrera de 

protecció i seguretat per als infants que l’utilitzen.  

Tot sembla indicar que un vehicle de grans dimensions ha estat el 

causant dels desperfectes, segons l’enregistrament d’unes 

imatges facilitades per un veí del poble. En lloc de notificar-ho a 

les autoritats locals, l’infractor ha fugit després de produir-se. 
 

ABOCAMENT DESCONTROLAT D’ESCOMBRARIES A LA VIA PÚBLICA 
 

o L’abocament d’escombraries als peus de les illes de contenidors és una imatge que es ve repetint sovint, 

que ens resulta desagradable al veïnat i ens suposa un cost econòmic molt elevat. 

Des de la instal·lació de les càmeres de seguretat s’ha pogut identificar i sancionar algun vehicle de fora 

que ve al poble a deixar les escombraries als peus dels contenidors, sense reciclar cap deixalla i ni tan sols 

esforçar-se a obrir la tapa i tirar-la dins. Malauradament, les infraccions es fan en punts que no es 

cobreixen i en horaris de matinada. El sistema porta a porta, implantat en molts dels municipis veïns al 

nostre, ha fet incrementar la gent que es desplaça a poblacions amb illes fixes com la nostra per a 

depositar el seu rebuig i, pel que hem vist, ho fa sense escrúpols ni respecte. 

L’equip de la brigada municipal dedica molts esforços i temps en treure les bosses del terra i netejar les 

illes. Unes escombraries que es porten en contenidors i que s’han de dur a l’abocador amb l’elevat cost 

que representa per l’Ajuntament. Si es veu alguna infracció al respecte, cal que es denunciï! 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge d’algunes illes de contenidors del poble amb tot d’escombraries al terra sense reciclar i amb espais als recipients 
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TASQUES DE NETEJA DE CARRERS I ESPAIS DEL MUNICIPI 
 

La neteja és i ha de ser una constant diària en un 

poble i, anualment, s’hi dedica una bona part del 

pressupost i de la mà d’obra disponible, i tot per a 

poder tenir uns carrers nets i en les millors 

condicions. Molts cops, aquestes actuacions passen 

desapercebudes o no es veuen massa a simple vista 

però són totalment necessàries. No obstant, cal que 

aquestes vagin lligades amb el civisme, el respecte i 

la cura que la gent en fa dels espais públics, una 

combinació difícil de controlar però que cal insistir 

perquè es doni. 

En aquest sentit, el primer divendres del mes de juny 

-segons conveni signat de l’Ajuntament amb l’empresa ‘Serveis LIC’- han vingut a netejar carrers i diferents 

espais del municipi amb una màquina i un operari. Una actuació que es seguirà fent en els propers mesos i 

que ha d’ajudar a complementar les altres tasques de neteja que es venen realitzant. 

 

MANTENIMENT DELS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL 
 

L'Ajuntament executa la millora dels camins del terme municipal. Una actuació molt necessària que se 

centra, sobretot, en arranjar les vies amb reg asfàltic, prioritzant les zones on hi ha més perill de circulació. 

La previsió és que les obres ja iniciades s'allarguin durant tot el juny i primers de juliol, coincidint amb l'inici 

del període més intens de la campanya de la fruita, època de l'any que hi ha més volum de vehicles pel nostre 

terme de Torres de Segre. 

 

PREPARATIUS PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN 
 

La setmana abans a la celebració, membres de la brigada 

municipal han estat preparant els elements protagonistes 

de la Revetlla de Sant Joan.  

Entre altres, s’han preparat les dues fogueres una al solar 

del costat del pavelló i l’altra a la zona de ‘Les Casetes’, 

amb palots i palets de fusta, delimitant-la amb tanques.  

A més a més, s’han instal·lat les noves plaques als carrers 

Plans i Santa Bàrbara i s’han tapat amb la senyera pel 

moment de la seva inauguració. 

La màquina i l’operari netejant a la Plaça Catalunya 
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ALTRES ACTUACIONS DIVERSES 
 

A més de les actuacions descrites, cada mes se’n fan 

d’altres més corrents i habituals de les que en citem 

alguna. En aquest cas, entre altres, s’han efectuat 

reparacions per fuites d’aigua al carrer Raval de la 

Barca i carrer Saladà, procedint a l’obertura de la 

part afectada, reparació i acabament d’obra, 

aprofitant l’avinentesa per posar la preinstal·lació 

del caixetí de comptadors d’aigua. 

Una altra tasca ha estat la col·locació de senyals, 

com la del carrer Major de prohibit aparcar. 

 

NOVETATS EN LES PRINCIPALS OBRES MUNICIPALS 
 

Al juny les actuacions més destacades de Torres de Segre han continuat avançant. Les novetats són: 
 

• Al futur Centre Cívic s’ha continuat amb la col·locació i connexió de les diferents instal·lacions tècniques. 

A la primera planta ja s’ha completat aquesta tasca, fet que ha possibilitat poder sellar el ‘pladur’ i, fins i 

tot, s’ha donat una primera capa de pintura interior. Malauradament, l’obra de l’edifici no avança al ritme 

previst, a causa dels endarreriments continus per part de diferents proveïdors, que estan condicionats per 

la crisi de falta de matèries primeres. A més, la inesperada obra al subsol del carrer Vall serà més complexa 

i costosa del que es preveia. L’edifici està ‘descalçat’ arran de les d’aigües freàtiques detectades i tocarà 

licitar l’actuació per executar-la. No obstant, la inversió modernitzarà el clavegueram de la zona i 

permetrà urbanitzar tot l’encreuament dels carrers Joan Miró, Raval del Pont i Vall. 
 

• Pel que fa a la nova zona d’esbarjo del costat de l’Escola Carrassumada, amb el parc infantil ja finalitzat i 

disponible perquè la canalla hi pugui jugar, només queda completar la pista esportiva. En els últims dies 

s’han pintat les línies dels camps de futbol sala i bàsquet i l’únic pas que manca és col·locar porteries i 

cistelles i instal·lar les tanques que encerclen l’espai. Tot aquest material ja està encomanat i, a l’espera 

que s’entregui, aviat podrem gaudir completament d’aquesta esperada novetat a Torres de Segre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Imatges de la pista amb les línies pintades. En color blanc, el camp de futbol sala i en groc els dos camps de bàsquet. La distribució dels 

tres terrenys de joc s’ha dibuixat tal com s’aprecia en aquest plànol. Un dels camps de bàsquet disposarà de cistelles reglamentàries 

d’adult i l’altre seran de minibàsquet -més baixes- per a poder oferir dues opcions a l’hora de jugar i abraçar diferents franges d’edat. 
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El Dia Mundial dels Refugiats o de les Persones 

Refugiades és una efemèride anual celebrada el 20 de juny i 

promoguda per les Nacions Unides, que té l'objectiu de 

rescatar de l'oblit la situació que viuen milions de persones 

desarrelades entre refugiats, apàtrides, desplaçats interns i 

sol·licitants d'asil que actualment hi ha al món. 

Tota persona té dret a buscar protecció sense importar qui 

ets, d’on vinguis ni d’on o quan hagis hagut de marxar. 

El dia 24 de febrer de 2022, Rússia va envair Ucraïna i, a més 

de 100 dies del conflicte armat, els morts civils que ha 

ocasionat aquesta Guerra es compten per  milers i els 

desplaçats per milions.  
 

Dues persones que han hagut de marxar d’Ucraïna degut 

a aquesta Guerra, es troben avui refugiades al nostre 

poble. Es tracta del Mykola Yarema i la seva esposa 

Lybomira Yarema.  

 

Ells dos són el pare i la mare de la Irina Yarema que, 

juntament amb el seu marit el Sergi i els seus dos fills, fa 

anys que viuen a Torres de Segre. 

Hem volgut conversar una estona amb ells, mentre la Irina 

ens feia de traductora, i dedicar l’entrevista d’aquest mes 

de juny a la delicada situació de les persones que han de 

deixar casa seva per culpa d’un conflicte armat. 
 

Com era la vostra vida abans que esclatés la 

Guerra? Tot va ser de sobte, vivíem molt tranquils, 

tenim un hortet amb quatre gallines i cuidàvem d’ell. 

Ens dedicàvem a nosaltres, a la família i als nostres 

amics. Quan van començar a sentir-se les sirenes, 

havíem de baixar als refugis, estàvem molt nerviosos, 

teníem por, com si la vida s’hagués parat de cop. No 

sabíem que fer, era la Guerra. 

 

EN
TR

EV
IS

TA
 

 

Va néixer el 13 de gener de 1944, en un poble d’Ucraïna 

anomenat Noskortsy, per tant, té 78 anys. Té dos germans i 

una germana. 

Ha estat militar dels serveis secrets d’intel·ligència arribant a 

ser tinent coronel. Sempre li ha agradat la mecànica de 

vehicles i tocar la trompeta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Va néixer el 28 d’octubre de 1946, al poble de Biloboznytsya, 

també d’Ucraïna. Van ser tres germanes. 

A més a més de cuidar dels fills i la casa, la Lybomira va estar 

treballant de cuinera per al personal d’una empresa de 

jardineria.  

Li agraden molt les plantes i les flors i treballar a l’hort familiar. 

 

 

 
 

 

 

 

El matrimoni té dos fills, la Irina i el Sergi, cinc nets: la Llubashka, el Sergi, la Alexandra, la Diana, el Sergi i un besnet anomenat Martin. 

: el Josep Manel, el Xavier, el Joan, el Jordi i la Núria 

 

 

La Irina, amb els seus pares: el Mykola i la Lybomira, als baixos de l’Ajuntament 

https://ca.wikipedia.org/wiki/20_de_juny
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nacions_Unides
https://ca.wikipedia.org/wiki/Refugiats
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A0trida
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Ningú va preveure que aquest conflicte 

esdevindria una Guerra? 

La gent del poble no. Diuen que els polítics, si que ho 

sabien, però no van dir res a la població per evitar la 

fugida massiva del país i el col·lapse que això 

produiria a les carreteres per on havien d’arribar els 

soldats ucraïnesos. Va ser d’un dia per d’altre que van 

començar a caure les bombes. 
 

Quant temps trigàreu a poder venir a Catalunya? 

Vam estar tres setmanes. Sort que vam poder parlar 

cada dia via ‘Skipe’ amb la resta de la família.  

Els nostres fills estaven molt preocupats per nosaltres 

i estudiaven la manera de treure’ns del país. No era 

fàcil organitzar la nostra evacuació, la Lybomina no 

camina massa bé i, una vegada que vam pujar a un 

autocar, prop de la frontera amb Polònia, ella va 

caure i vam haver de tornar cap a casa. 
 

Irina, Com ho vàreu fer per dur-los aquí? 

Jo pensava la manera d’anar a buscar-los. Tenim 

família a Polònia, vaig agafar l’avió i vaig anar fins a 

Varsòvia. Allí, vaig agafar un autobús i vaig entrar a 

Ucraïna. Em vaig trobar militars  armats per tot arreu. 

Hi havia molts controls, buscaven soldats russos 

infiltrats. El pare ja havia comprat els bitllets i la mare 

havia organitzat unes bosses d’equipatge amb el més 

necessari. Havia molta cua a l’estació d’autobusos per 

anar a Varsòvia. Poc a poc, vam anar fent camí, 

sempre amb la incertesa de no trobar-nos amb un 

bombardeig. A la frontera, vam estar molts dies. 

Quan vam arribar a Varsòvia, vam estar dos dies en 

un hotel, on ens van venir a visitar familiars que feia 

anys que no vèiem i els meus pares es van posar molt 

contents. Vam volar fins a Barcelona i, el meu marit, 

ens va venir a recollir per dur-nos a Torres. 
 

El lloc on vivíeu va quedar afectat per la Guerra? 

Nosaltres vivim a la ciutat de Ternopil, a tres o quatre 

hores de la frontera. Durant les tres setmanes que 

vam estar allí, no ens va faltar de res. El president 

pensava molt amb la població i va apujar les nostres 

pensions per a que poguéssim comprar el que fes 

falta. Per sort, la nostra casa no ha estat 

bombardejada, ni llavors, ni ara. A la mateixa ciutat, 

sí que n’hi ha hagut de cases derruïdes. 

 

Què us vàreu trobar quan vàreu arribar a Torres? 

Ens vam trobar sorpresos de l’amabilitat de la gent, 

volien parlar amb nosaltres, ens saludaven... com que 

els nostres fills, tant la Irina que viu a Torres, com el 

Sergi que viu a Alpicat, s’han guanyat el respecte de la 

gent, nosaltres també som respectats. 

Diu el Mykola, que també està molt content de la 

sanitat pública que li va trobar i curar un problema de 

cor que patia feia molts anys. 

Vam ser molt feliços també perquè vam poder reunir 

tota la família. Feia prop de vint anys que no podíem 

seure a la mateixa taula amb tots els nostres fills i nets. 
 

Voleu tornar a Ucraïna? 

I tant!, hi pensem cada dia. Volem que s’acabi la 

Guerra per tornar a casa nostra, allí fa 54 anys que hi 

vivim. Volem veure els nostres amics, visitar el 

cementiri on estan enterrats els nostres pares i tornar 

a cuidar del nostre hort.  

Aquí, no entenem l’idioma i se’ns fa difícil de 

comunicar-nos, tot i que hi estem molt bé!. 
 

Quant creieu que s’acabarà la Guerra? 

Això només ho sap una persona, el President Rus. El 

Putin ha començat aquesta Guerra perquè vol ser com 

el Zar d’abans i vol tenir més territori per a governar. 

La seva aspiració és tornar a la Unió Soviètica, però 

això ja no pot ser. 

La Lybomira i el Mikola a la seva casa d’Ucraïna 
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Només hi ha una manera d’arreglar-ho..., fent caure 

a Putin. Però, malauradament, el poble rus no surt a 

protestar perquè té por. Els mitjans de comunicació 

oficials fan creure que la popularitat del president 

augmenta, però no és així, tota mostra de 

descontentament cap a ell, és atacada i aixafada   

dràsticament i la gent pateixen per les seves vides i 

les seves famílies. 
 

Què en penseu de com els vostre president està 

portant el conflicte? Quan hi va haver eleccions, 

nosaltres no volíem que guanyés el Zelenski, era un 

actor, pujar a l’escenari és una cosa i portar un país 

n’és una altra. Ara, estem orgullosos de veure tot el 

que fa pel país, de la mateixa manera que també 

n’estem del nostre exèrcit. Molts d’ells, sabem que 

moriran, però la determinació de salvar el nostre país 

i a la nostra gent, pesa molt més que la por a la mort. 

Si els nostres soldats tinguessin armes de darrera 

generació, segurament podrien parar la Guerra.  
 

L’ajuda internacional està essent efectiva? 

Molts països del món ens estan ajudant i s’han posat 

de part nostra. Sense les seves armes, menjar, roba i 

ajuda de tot tipus, nosaltres ja no existiríem com a 

país. Les sancions que s’han decretat contra Rússia, 

trigaran més a fer efecte, però creiem que també 

serviran per debilitar a Putin. 
 

Irina, us heu sentit recolzats pel poble de Torres?  

Un dels primers dies en que esclatà el conflicte, jo 

estava a casa plorant i vaig sentir el timbre. Quan vaig 

obrir vaig veure al nostre alcalde que em va abraçar i 

em va preguntar què em calia?, el poble ens ajudaria. 

Això va ser només el començament. Vam començar a 

rebre ajuda de molta gent, menjar, roba, 

medicaments... Casa nostra estava plena de caixes 

carregades, i el taller del Sergi també. Després, tot 

aquest  material el portàvem a l’església Sant Llorenç 

de Lleida que s’encarregava de dur-lo cap a Ucraïna.  

En un moment tan difícil, vaig tenir el recolzament 

necessari. Fins i tot ara, amb els meus pares... ens 

ajuden amb bolquers i la cadira de rodes que porta la 

meva mare, també ens l’han deixat. Estic molt 

contenta de la gent de Torres de Segre. 

 

  

Mykola i Lybomira 

La Irina i la seva mare a Alemanya, on van viure cinc anys 

Any 1982. El pare del Mykola, ell i el seu fill Sergi 

“És molt difícil entendre i imaginar-te la Guerra 

quan vius en pau. Tal com ens han explicat el 

Mykola i la Lybomira, en un moment, et canvia la 

vida. Unes bombes que no t’esperes, unes sirenes 

que et trenquen el cor. Tos s’acaba i tot comença. 

No hi pots fer res, només amagar-te, protegir-te o 

lluitar. I després de tot, esperar que tot s’acabi per 

a tornar a casa, a la teva terra, allà on tens els teus 

morts. Allà, on també tu vols morir, però no pas 

massacrat o tirotejat, simplement morir en pau”. 

”. Pepita Ruestes i Piñol  
         Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -14a PART- 
 

 

 

 

AVINGUDA PAU CASALS  -quarta part-  
 
 

Tal com veieu, l’avinguda Pau 

Casals està donant molt de si, ja 

sigui pel nombre i la història dels 

comerços i empreses que allí s’hi 

ha instal·lat al llarg dels anys, com 

pels fets que hi van tenir lloc.  
 

Un d’aquests fets, prou important i que resta en la memòria de molta 

gent encara avui, són els grans arbres, a banda i banda del segon tram 

de l’avinguda, que donaven ombra a aquest llarg passeig del poble.  

Una mena de túnel ombriu, format per arbres de l’espècie ‘plataner’, 

també coneguda com a ‘plàtan d’ombra’ o ‘plàtan de passeig’, i que 

fou arrancat ara fa 52 anys per necessitats urbanístiques, generant un 

sentiment de tristesa en bona part de la població.  

Aquest tipus d’arbre, s’acostumava i s’acostuma a plantar de manera 

ornamental en parcs, jardins, passeigs i carrers per la frondositat de 

la seva copa que ofereix una bona ombra i fins i tot, per la seva 

resistència a la pol·lució. 
 

 

 

 

 

 

 

-Especial sobre la tallada de l’arbrat característic del carrer l’Esponal- 
 

 

 

TALLADA DELS ARBRES 
 

 

Els arbres del camí l’Esponal -segon tram de l’Avinguda Pau Casals actual-, es van tallar a la primavera de 

l’any 1970. L’equip de Govern d’aquella legislatura, van aprovar aquesta acció per tal de dur a terme la 

urbanització del carrer, a darrers dels anys seixanta. 

El senyor Josep Marsellés Gort, formava part aleshores de la Corporació Municipal, i ens explica com va 

viure aquest fet: 
 

Josep Marsellés: “Segurament, els devíem tallar per urbanitzar el carrer. Era un carrer de terra i es 

començaven a edificar cases a una banda i l’altra. Va ser un acord entre tots perquè es veia una necessitat 

urgent d’actuar. No es podia urbanitzar l’avinguda sense tallar els arbres. S’havia d’ampliar el carrer, esborrar 

les cunetes i fer voreres, no hi va haver cap més remei. 

En aquell temps, l’Ajuntament també va fer la carretera des del pont de les eres fins a Sudanell. Un any més 

tard, es va fer la del poble fins a Aitona. Els camins però, els va fer la Germandat amb el típic ‘tant per porca’. 

Tant es val, els camins com les sèquies es van fer amb aquest mètode: els pagesos pagaven el cost de fer els 

camins asfaltats o formigonar les sèquies, segons les porques de terra que tenien, ja que ells en feien un ús 

exclusiu. D’aquesta manera no s’endeutava gens el municipi. Moltes obres es van fer per aquest sistema, les 

clavegueres de “Les Casetes”, l’electrificació de l’eral per a poder treure els animals de dins del poble cap a les 

granges de les eres. Aquesta darrera actuació va treure moltes mosques de les cases. Abans, a cada casa hi 

havia animals i persones tot barrejat!”. 

espai d’història local 

 

 

L’arbrat del camí l’Esponal 
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Quan es van tallar els arbres, els troncs es van vendre per fer fusta ja que aquesta espècie d’arbre presenta 

una fusta dura i fibrosa, emprant-se en ebenisteria, carreteria, travesses de ferrocarril, entre altres.  

Però, aquesta venda es va revaloritzar a la baixa perquè a les soques hi havia uns claus clavats. Durant la 

Guerra Civil, de punta a punta de carrer hi van ficar una línia telefònica clavada entre arbre i arbre. Els 

compradors de la fusta, com que n’eren coneixedors, s’agafaven a aquesta circumstància per regatejar-ne 

el preu. De tota manera, la fusta dels arbres es va vendre tota. 
 

Tot seguit, us fem partícips de l’acta ordinària del 

dia vint d’abril del 1970, on es pot llegir, no sens 

una certa dificultat degut a la lletra del secretari 

d’aquell temps, en Trinidad Reñé Roca, concedir les 

tasques de l’extracció dels arbres i la cessió de tot 

el que s’extregui de llenya i fusta del carrer 

l’Esponal, al senyor Antonio Labat Roig, veí de 

Fraga (Osca), pel preu de 35.000 pessetes que 

hauran de ser abonades a l’Ajuntament de Torres. 

Se li va atorgar la feina a aquesta empresa, per 

haver presentat una millor oferta. 

L’acta va ser signada per l’alcalde president d’aquell 

temps, el senyor Javier Clua Valls, els regidors 

participants de la comissió i el secretari.   

Una mica més avall, també es pot llegir la cessió de les tasques de cimentació del pati de l’escorxador 

municipal, la conducció d’aigües a la claveguera i l’arranjament de la vorera del carrer, al contractista 

d’obres de Lleida, D. Mariano Hernández, i que tot plegat haurà de ser realitzat d’acord amb l’Ajuntament. 

 

“…a cuento del mismo, lo que bien es el único que 

lo puede realizar por haber realizado mejor oferta. 

Los reunidos visto lo manifestado por la 

Presidencia, se acuerda por unanimidad conceder 

el arranque de los referidos árboles y ceder todo 

cuanto haya de leña y madera al Sr. Antonio Labat 

Roig, vecino de Fraga, provincia de Huesca y por el 

precio de 35.000 ptas. que serán abonadas a este 

Ayuntamiento por el sr. Labat*. 

Se acuerda ceder los trabajos de cimentación del 

patio del matadero municipal y conducción de 

aguas a la cloaca y arreglo de la calzada de la calle 

del Salada al contratista de obras de Lérida D. 

Mariano Hernández, y que las mismas serán 

realizadas de acuerdo con el Ayuntamiento. 

Y no saliendo otros asuntos de que tratar se dio por 

terminado el acto firmando todos los asistentes 

conmigo el secretario de que certifica”. 

*a l’acta no s’aprecia correctament el cognom 

L’alcalde d’aleshores, en Javier Clua (esquerra) 

 i el secretari de l’Ajuntament, en Trinidad Reñé (dreta) 

Acta on s’adjudica l’arrencament de l’arbrat entre altres coses  
Transcripció de l’acta  
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En aquells anys, hi havia una revista local 

titulada “Crit”. Un butlletí que s’encarregava 

de tractar, en català o en castellà, l’actualitat 

del poble, així com altres seccions: d’opinió, 

propostes de lectures, noticiari, l’apartat 

musical, els resultats esportius, etc. 

En l’exemplar nº 15 d’aquesta revista, 

corresponent al mes de juny del 1970, hi 

havia un article d’opinió que sota el títol 

“Reflexions i Nostàlgies”  que signava algú 

amb el pseudònim de ‘Sanpripo’. En aquest, 

es parlava extensament del sentiment de 

veure per primer cop el ‘camí l’Esponal’, 

completament nu, sense arbres. 

Segurament, aquest sentiment fou molt 

compartit per molta gent de Torres de Segre. 

A continuació, el transgredim íntegrament, juntament amb la portada d’aquell exemplar de la revista, on hi 

figurava un dibuix imaginatiu del qual era en aquell temps la nostra ‘platja dominguera’, el Salouet, un 

paradís ubicat en una de les cues de l’embassament d’Utxesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tot plegat, ja en fa més 

de 52 anys, per molta gent 

del poble el record de les 

dues llargues files d’arbres 

en un passeig majestuós, 

encara és ben present a la 

seva memòria.  

Sembla que fos ahir quan 

passejaven per sota 

l’ombra dels malaurats 

arbres del ‘camí l’Esponal’. 

Serveixi aquest reportatge 

per tenir-los en record. 

Portada revista municipal ‘Crit’, edició 15 (Juny 1970), amb un dibuix del Salouet. 
 

Fotografia de Josep Sanjuan Prim, que escrivia sota el pseudònim de ‘Sanpripo’. Un 

vilatà molt compromès amb el poble, la cultura i el desenvolupament, sempre 

disposat a compartir les seves opinions i les seves experiències. 

“Feia temps que no havia tingut ocasió de passar pel “CAMÍ DE L’ESPONAL” i cregueu que 

em va causà una gran impressió (semblava com si travesses un altre poble), al contemplar 

completament nu aquell tros de via que des de sempre havíem vist amb les dues files d’arbres, 

frondosos i corpulents, ara sense el més petit rastre d’ells, fora de les ferides, no cicatritzades 

encara, fetes a la terra al extirpar-los. 

No vull posar-me en si està millor actualment o abans de la demolició: d’una cosa sí que estic 

segur, i és de que els rectors de la nostra Vila, abans de pronunciar-se per la total desaparició, 

dictada contra els sentinelles que fins ara semblaven, tots en rengle, rendir honors a tots els 

transeünts que entraven o sortien de la nostra Població, hauran degut de sostindre més d’una 

discussió i que, per lo tant, hauran adoptat la solució que més convé en els moments actuals i 

de cara al futur.  

Jo solament sento no puguer glosar, (com feu el nostre insigne poeta Mossén Cinto Verdaguer 

amb l’alsina del passeig de Gràcia), un petit i merescut homenatge als que durant i 

concretament en aquestes èpoques de calor rigorós, ens acollíem sota la seva agradable i 

vivificadora ombra a les hores del prop migdia, quan la suor s’escorria cara avall, degut a la 

feixuga tasca que ens havia tocat realitzar, i que era com el preludi del ben guanyat repòs que 

ens esperava a l’arribar a casa, després d’haver-nos pres la refrescant ‘gaseosa de paper’ o el 

corresponent vas d’aigua amb sidral. 

També els hauran extranyat en gran manera les volades de pardalets que hi pernoctaven i que 

segurament més d’un vespre hauran esperat en va tornar-los a trobar per ajocar-s’hi entre les 

moltes branques protectores. Un cop convençuts de la seva desaparició i acostumats al seu 

nou sopluig, els oblidaran per complet, tal com ens passarà a nosaltres.  

Encara que nosaltres de tant en quant ho comentarem amb els nostres nets, i quan amb tota 

ingenuïtat ens preguntaran: ‘què varen fer per arrencar-los?’, possiblement no sabrem que 

contestar-los per donar-los satisfacció adequada a la seva capacitat, ja que en realitat ells no 

han fet res per merèixer la pena capital, que se’ls ha imposat. 

Ni tant sols els podem acusar de éssers portadors del danyí ‘poll roig’, si no tot el contrari, ells 

han estat una víctima del dit insecte al no tindre defensa contra el mateix, sucumbint a la llarga 

per les xuclades d’aquests minúsculs animalets. Per tant, abans de veure’ls morir amb l’agonia 

lenta, causada per aquest implacable enemic dels arbres, tenim que celebrar la decisió 

adoptada, encara que a molts ens dolgui. 

Si hem de culpar a algú del radical cambi que ha fet l’entrada a la nostra Vila, de la qual ens 

sentíem orgullosos, aquest ha estat el PROGUÉS, que tot ho desborda i ho engull, com un 

gegant de la mitologia, i davant del qual forçosament es tenen que prendre aquestes o similars 

mesures, en els pobles més petits i en les més populoses ciutats”.                              Per SANPRIPO 
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-Especial antiga Fàbrica de ‘Cal Gomà’. Segona entrega- 

 

ANTIGA FÀBRICA DE GOMÀ  (Segona part) 
 

 

En l’anterior edició vàrem acabar el relat històric de la fàbrica de 

Gomà, un cop aquesta va tancar i es va dissoldre l’any 1950. 

Aquell edifici va estar molts anys sense encabir cap altre negoci, fins 

a finals dels anys 80, quan la família Prim Comelles, va llogar el 

magatzem per gestionar l’empresa ‘Viveros Prim’. Allí, hi van estar 

un parell d’anys. El relat comercial d’aquesta família de Torres, el 

tractarem però, quan fem la recerca històrica dels comerços del 

carrer Lleida, ja que va ser en aquell indret de la Vila on va començar. 
 

 

Per altra banda, al magatzem de la Fàbrica de Gomà, hi van tenir lloc alguna trobada de grups de joves del 

poble o alguna festa.  

En aquesta ocasió, posarem com a exemple, la penya i la ‘Festa dels Quintos’ de Torres de Segre de l’any 

2000, que es va celebrar en plena Festa Major de Santa Bàrbara del mateix any. 

Com ja recordareu, els ‘Quintos’ ho feien els joves que tenien 18 anys i arribaven a la majoria d’edat. Aquell 

any però, es van ajuntar dues colles, la dels joves que feien els 18 -quinta del 1982- i la dels 17 anys -quinta 

del 1983-, per tal de ser més gent ja que en ambdues quintes eren pocs. 
 

Després d’obtenir el permís del propietari d’aleshores de la nau, el grup 

de joves van estar preparant, netejant i condicionant l’interior durant uns 

dies per poder emprar l’espai com la seva ‘penya’, durant els sis dies que 

durava la Festa Major de Torres.  

Però, de tots aquests dies, en aquest cas, ens centrarem en el que va ser 

la gran ‘Festa dels Quintos’ que es va dur a terme el dijous 7 de desembre, 

dins la nau de la que fou Fàbrica de Gomà. Aquella nit en concret, hi va 

anar molta gent. 

L’accés a la Festa va ser per la porta lateral de l’edifici que dona al carrer 

Àngel Guimerà. A la porta mateix hi van ficar un parell de palots, per tal de 

controlar l’accés i fer pagar l’entrada que costava 500 pessetes. 
 

Aquell dia al poble era Festa Major i al pavelló hi havia l’habitual 

sessió de ball de nit. En acabar de ballar, molts matrimonis i 

veïnat, al sortir del poliesportiu, entraven a la Fàbrica de Gomà 

per afegir-se a la festa que començà a les 12:00 hores de la nit i 

així acabar la vetllada i, alhora, col·laborar amb els ‘Quintos’. 
 

Els joves torressencs d’ambdues quintes, van aconseguir 

organitzar una ‘Festa de Quintos’ ben sonada i que va tenir molt 

d’èxit, en bona part, gràcies a un molt bon cartell en el qual hi 

anaven sis discjòqueis que van actuar aquella nit, alguns d’ells 

molt coneguts en aquella època, com el Dj. Tito Ormo -de la 

discoteca Tau Tau que avui ja no existeix-, o el Dj. Joseph i el Dj. 

Ramos -que encara toquen avui en dia i venen a la Festa Revival 

‘Wonder del Segre’ per la Festa Major actual-.  
 

La petita porta del carrer Àngel Guimerà 

era l’accés a la penya del Quintos 2000 
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 Daniel Carreres: “El que va acabar d’arrodonir la nit, va ser la contractació que vam fer d’una noia per tal de 

que fes un ‘streptease integral’, i això va crear una gran expectació. 

Els Quintos vam condicionar la nau de la fàbrica de Gomà per tal de donar-li una imatge més de penya i juvenil 

i que semblés més acollidora. Vam haver de llogar, fins i tot, un generador per a ajudar al consum elèctric 

d’aquella nit. Vam posar palots a banda i banda, torres amb altaveus, llums i una barra situada al fons, al 

davant de la paret que dona, avui en dia, al carrer Estatut de Sau. D’aquesta manera vam utilitzar el 

magatzem de punta a punta. Darrere de la barra, hi havia unes petites estances que aprofitàvem per guardar-

hi les jaquetes i altres objectes. Els dj’s punxaven al costat de la barra. 

La Fàbrica del Gomà és va emplenar al màxim, estava a tope!”. 

 

Joan Companys: “Recordo la feinada que vam tenir en preparar-ho tot i la gentada que va venir! La fàbrica de 

Gomà semblava una discoteca de debò, amb un desplegament de so i de llum que no era habitual aleshores i 

menys en una penya de ‘Quintos’.  

Tot i fer gairebé 22 d’anys d’aquella festa, encara veig avui la nau plena i la cua de gent per entrar després de la 

sessió llarga de ball de Festa Major. Els ‘Quintos’, sabent l’hora que acabava el ball, vam fer coincidir-ho amb un 

streptease que va resultar un bon reclam per acabar d’omplir l’espai i de pas fer caixa. 

Aleshores, l’edifici de l’antiga fàbrica estava ja força descuidat però l’interior encara es conservava. Avui, fer una 

celebració així seria totalment inviable”.  

 

David Dalmau: “Mesos després de finalitzar aquella gran Festa, ens van dir que el local on l’havíem fet 

estava en condicions precàries i que haguéssim pogut tenir un bon ensurt. Per sort, tot va sortir bé.  

Recordo també que la noia que va venir a actuar ‘sexy girl’, es va quedar sorpresa ja que es pensava que 

seríem 10 persones i allò estava a arrebossar de gent”.  

 

Durant molt de temps, es va parlar a Torres de Segre 

de l’èxit d’aquesta festa de ‘Quintos’. Una Festa, 

una nit i unes hores de marxa que va donar vida, de 

manera fugaç, a un lloc que estava apagat des de 

feia temps i que estava condemnat a una ‘mort 

lenta’ i definitiva. Una nau amb una història al 

darrere, de la qual nosaltres hem volgut rememorar 

intentant explicar tot allò que hem pogut cercar i 

recollir per a compartir amb tots i totes vosaltres. 
 

El futur de l’edifici de la ‘Fàbrica de Gomà’ no 

generar massa esperança. Les instal·lacions estan 

en molt males condicions i segur que, tard o d’hora, 

acabarà desapareixent de l’avinguda Pau Casals per 

donar lloc a un altre edifici o ús. 
 

Si amb aquests reportatges que li hem dedicat a aquest edifici històric del poble en les darreres edicions de 

la revista municipal, ajudem a fer que no desaparegui del tot, es mantingui la seva essència i perduri en els 

nostres records per sempre, considerem fermament que ja ens podem donar per satisfets i satisfetes. 

 
 

 

 
 

 

*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 història de Torres de Segre!. 
 

 

 

 

 

Informació i fotografies: Arxiu Municipal, Pepita Sanjuan, Josep Marsellés, Maria Àngels Reñé, Joan Companys, Daniel Carreres i David Dalmau 

Estat actual de l’interior de l’immoble que mostra les seves grans 

dimensions i també la deixadesa en la que es troba 



 
 

 
58 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES DE JUNY – Juliol 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
L

 L
 1

72
5

-2
0

15
 

Ajuntament Torres de Segre 

Juny sense confinament, ni massa fruita per collir. La vida social s'ha 

recuperat als nivells d'abans de la pandèmia. La gent omple els carrers, 

bars i restaurants; les piscines tornen a bategar al ritme normal. Sembla 

com si aquell malson de dos anys no hagués existit mai. Parlem de la 

setena onada com si d'una nova versió d'alguna cosa que la gent ja coneix 

i s'hi ha adaptat. 

Juny és l'arribada de l'estiu (al nostre Hemisferi nord), del final del curs 

escolar, de començar un nou temps a l'aire lliure. És el temps de la calor, 

de les nits sota les estrelles. Diuen que cada any fa més calor i a l'hivern 

menys fred. 

Estem en una fase de transició energètica i ens toca de pagar la llum a un 

preu doblat. La sobirania energètica al poble l'hem tingut des de principis 

del segle XX i ara moltes cases han canviat de companyia. Alguna cosa no 

fem bé. Hi ha moltes coses en l'àmbit social que m'agradaria millorar; la 

bona gestió dels residus per exemple. L'estiu és l'època de tota mena 

d'insectes i fer una bona gestió higiènica és molt important. Veig sovint 

contenidors buits i bosses de tota mena de residus no reciclats deixats a 

terra. Intueixo que ens els porten d'altres pobles veïns. Caldria prendre 

alguna mesura més severa... (és una proposta ciutadana). 

Juny, a la meitat de l'any, és el temps de recollir els fruits del camp. Em 

resulta difícil d'acceptar un ritme de vida diferent d'anar a collir i a les 

feines agràries, però la vida té unes etapes i a poc a poc ens apropem a 

l'última; a aquella on el silenci i els petits detalls són el que ens fan sentir 

bé. Tota la meva família veien "el tros" com l'elixir essencial, i de fet ho és. 

La terra, ens dona benestar i entreteniment, però el metge els avisava 

també del seu mal ús. Al final tots es van acabar morint (i el metge també). 

Visquem la vida al ritme de les nostres circumstàncies, edat, economia, 

salut…Vacances és una paraula inventada per relaxar-nos de l'ansietat i 

de l'estrès d'una vida productiva. Un jubilat no fa vacances, viatja i 

gaudeix del que li agrada. Un immigrant que ve amb pastera tampoc. 

Menys encara, qui viu només per un interès egocèntric i productiu. 

Cadascú es mou per uns interessos i circumstàncies diferents. 

La pandèmia ha acabat i a fora hi ha estels, aire, aigua i ocells. Gaudim 

de l'estiu. És un regal de la Natura i aquesta també ens ha regalat la vida. 
 

Quim Estadella 

 


