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PRESENTACIÓ
CULTURA
Música de Banda a la plaça Lluís Pelegrí; Practicants a la Biblioteca;
El comerç de Torres entrega els seus premis de ‘Compra i Descobreix Catalunya’;
La guanyadora infantil del III Concurs literari fa efectiu el seu premi;
Exposició ‘Històriques. Dones que han fet història’; Colònies ‘Solibernat’ 2022;
Sortides i actes del pubillatge local al mes de juliol;
L’Escola Sardanista participa en el cicle ‘Sardanes a la fresca’;
Assemblea de l’Ermita aprova demanar cessió de la propietat al Bisbat; I Concurs
fotografia Llar de Jubilats; ‘De dones sàvies a bruixes heretges’; La Llar Jubilats
celebrarà el 15 d’agost; Aquest estiu, ‘El Pregoner’ celebrarà el 7è aniversari.

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Alliberament eriçó amb alumnat del Casal d’Estiu; L’animal del mes: l’eriçó;
Les orenetes de ‘La Fusteria’; L’estiu als nostres espais naturals; Seguiment del
Duc trobat ferit fa uns mesos; Rescat d’una cigonya ferida; Jornada estel·lar;
Actuacions de desbrossa a l’itinerari interpretatiu d’Utxesa; La Maria Tost
s’incorpora com a tècnica de Medi Ambient; Visita grup d’Aspros-Casa nostra.

ESPORTS
Bona participació en el ‘Mulla’t’ 2022; Concurs pesca 4t Social;
Finalitza el primer torn dels cursets de natació; Segon campus de futbol d’estiu;
Baixada de reconeixement del riu pel V Descens del Segre;
Novetats i inici d’inscripcions del V Descens en piragua.

ACTUALITAT
Torna la Revetlla d’estiu a Utxesa; Acte cloenda del programa mesures urgents;
Noves actuacions d’Endesa i Copate al riu pel tractament de la mosca negra;
L’Aina Florensa rep la Matrícula d’Honor; Estades PEE de robòtica i música;
Acte cloenda tallers de música del PEE a Lo Casino; Festa comiat de curs AE
Turribus; Tornen les ‘Nits a la fresca’ a les piscines; 40 anys carnisseria Masip;
Víctimes violència gènere; Vivències i moments únics al Casal d’Estiu;
El Festorres 2022; Continua la calor, les nits d’insomni i la sequera.

LA FOTOGRAFIA DEL MES
Josep Manel Prada

LA NOTÍCIA MES DESTACADA
Millora la qualitat de l’aigua però continua el repartiment de garrafes

ACTUACIONS
L’ENTREVISTA
Joan Vizcaya (Hereu Torres i del Segrià) i Irene Ruestes (Pubilla Torres)

SABIES QUE
Establiments antics -Avinguda Pau Casals (V edició)

Text i fotografia de Quim Estadella
TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS)
Ajuntament

973 796005

8:30 - 13:30 h torressegre.cat

Consultori Mèdic

973 792252

8:30 - 15:00 h (Infermeria i medicina)

Biblioteca

973 796529

16:30 - 20:00 h (dilluns a dijous)
09:00 - 13:00 h (dimecres i divendres)

Torres Energia

973 792828

8 - 15:30 h torresenergia.cat

Policia Local

696 982 734

7:30 - 14:30 h / 13:30 - 21:00 h

Escola

973 796335

agora.xtec.cat/ceipcarrassumada

Llar d’Infants

973 792319

Llar de Jubilats

973 796496

16:00 - 20:00 h

Fusteria (Utxesa)

973 796394

utxesa.org

Farmàcia

973 796084

9-14 h / 17-20:30 h (dilluns a divendres)
9:30 - 13:30h (dissabte)

CAP Alcarràs

973 795725

alcarras.lleida.ics@gencat.cat

Emergències

112

Emergències Mèdiques

Mossos Esquadra

112 o 973 700050

Bombers Lleida

061

112 o 973 030100

HORARIS AUTOCAR «Lleida – Torres de Segre» 122
Dilluns a dissabtes feiners
Lleida - Torres
Torres - Lleida

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

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

Dilluns a divendres feiners
Lleida - Torres
Torres - Lleida

6:45 18:30
20:30

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

Juliol no ha deixat a ningú indiferent, mostrant les seves
cartes habituals que el defineixen com un dels períodes
més càlids de l'any.
Calor extrema i registres alts tant de dia com de nit, han
estat els protagonistes d'aquest primer tram d'estiu que
de nou ens mostra els efectes progressius del canvi
climàtic i la preocupació alarmant per la manca d'aigua
de pluja que es ve acumulant des de fa mesos i que
agreuja el problema de sequera en tot el territori.
Torres de Segre, com a població majoritàriament
agrícola, es troba durant el juliol en plena activitat
econòmica però també lúdica i social, amb activitats
variades a l'aire lliure que busquen diversió i
entreteniment, sobretot, durant les hores en les que
afluixa més la calor. La Revetlla d'Utxesa, el Concert de
Bandes, el 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, la festa del
CAU, els concerts a la fresca a les piscines i una nova
edició del FesTorres, han estat algunes de les propostes
que s'han pogut gaudir al llarg dels 31 dies que ha
disposat aquest mes de l'any que tot just hem deixat
enrere.
Un juliol calent i latent, enèrgic i dinàmic que serà
recordat també per la problemàtica en la qualitat de
l’aigua potable del subministrament municipal que
recomana no consumir aigua de l’aixeta per una
concentració de metolaclor (herbicida), detectada en
controls analítics i que per segon cop és notícia
destacada del mes. Una situació que es troba en fase
d’estudi intens per mirar de resoldre el més aviat
possible aquesta afectació, mentre es continua
repartint garrafes d’aigua a la població.
El present butlletí dedica l’entrevista al nostre Hereu
local i comarcal, en Joan Vizcaya, i la Pubilla
torressenca, la Irene Ruestes.
Tanca la revista, un nou fascicle dels antics comerços de
l’avinguda Pau Casals, en un ‘Sabies que...’ que posa de
nou de manifest un dels indrets del poble amb una vida
social i comercial més extensa.
Edita: Ajuntament de Torres de Segre
Dipòsit legal: DL L 1725-2015
Redacció i maquetació: JOAN COMPANYS CABAU
Col·laboració: CHRISTIAN ARANDA CUBELES i PEPITA RUESTES PIÑOL

Impressió: Anfigraf S.A.
Contacte: revistaelpregonerdetorres2@gmail.com
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MÚSICA DE BANDA A LA PLAÇA LLUÍS PELEGRÍ
El 17è Festival internacional de Bandes de música
de Lleida, ha tornat a captivar al públic de Torres
de Segre, el passat 2 de juliol.
Una quarantena de músics provinents de la
localitat d’Alfafar (València) i sota el nom de
‘Centre Instructiu Musical Alfafar’, han tocat un
variat repertori que ha oscil·lat des de cançons
valencianes com ‘Lo cant del valencià’ i la ‘Rapsodia
Valenciana’, passant per ritmes més coneguts , ‘la
Vaudeville suite’ de Pi Scheffer, o ‘Into the raging
river’ de Stevenn Reineke, acabant barrejant unes
estrofes de la ‘Cinquena simfonia’ de Beethoven
amb ritmes de mambo. Un excel·lent concert sota
la batuta del director Francisco Llorens Arnal.
La formació no podia acabar de millor manera que,
tocant la sardana ‘La Santa espina’, com a
deferència al públic català i amb una cançó molt
coneguda de tothom com és el ‘Paquito
chocolatero’.

La Banda musical valenciana abans del concert davant de l’Ajuntament

El Fem Banda-XVII Festival Internacional de Bandes
de Música de Lleida, és un esdeveniment que
enguany s’ha celebrat del 30 de juny al 3 de juliol i
que ha presentat com a gran novetat l’adhesió al
Disposats sobre l’escenari els quaranta músics que componen la formació
projecte de deu poblacions: Castelldans,
Almacelles, Borges Blanques, Torrebesses, Torres
de Segre, Alcoletge, Seròs, Torregrossa, Benavent
de Segrià i Rosselló.
Un any més, el Festival té la voluntat d’atansar al
màxim de públic els concerts a l’aire lliure, en tots
els casos amb entrada gratuïta. És per això que
s’ha buscat l’expansió des de la ciutat de Lleida cap
a poblacions veïnes, tot plegat culminat amb una
cloenda en forma de gran festa final a la capital del
Segrià amb totes les bandes participants, que en
El públic ha omplert la Plaça Lluís Pelegrí i ha gaudit d’un bon espectacle
aquesta edició són el Corpo Bandistico Città di
Canicattini Bagnni (Itàlia), la Sociedade Filarmónica de Santo Estêvâo (Portugal), el SAM de Santa Cecilia de
Pozo Estrecho (Múrcia), la Unión Musical de Planes (Alacant) i el Centre Instructiu Musical Alfafar (València),
a més de la Banda Municipal de Lleida, que només participa en el concert inaugural.
Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre, ja fa anys que s’aposta per participar
en aquest Festival, atansant d’aquesta manera la música de banda i la cultura en general a diferents espais
i sensibilitats del nostre poble.
Revista
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DUES JOVES FAN PRÀCTIQUES A LA BIBLIOTECA ‘GUILLEM DE CERVERA’ DE TORRES
La Nissrine i la Llubov Maria, són dues joves de
Torres de Segre que han acabat primer curs de
Batxillerat a l’Institut d’Alcarràs i que, durant part
del mes de juny i juliol, han estat fent pràctiques a
la biblioteca del poble.
Durant el mes de juny, l’Ajuntament de Torres de
Segre va rebre una proposta de l'Institut d'Alcarràs,
concretament de la tutoria de la matèria Estada a
l'Empresa que fan els alumnes de primer de
batxillerat. Aquesta, consisteix a fer un període de
pràctiques i observació en alguna empresa de
l'entorn per tal de fer un estudi de la mateixa i del
La Jose Cases amb la Nissrine i la Llubov, classificant llibres a la Biblioteca
perfil professional de les persones que hi treballen.
Durant el curs 2017-18 ja hi va haver una col·laboració d’una alumna que va fer una estada a la Biblioteca.
L'experiència, aleshores, va ser molt enriquidora per a ella.
Els becaris o becàries han de fer un total de 70 hores i, normalment, es fan al juliol o durant les darreres
setmanes de juny.
Josefina Cases (bibliotecària)
“Elles han de fer una memòria del que es fa aquí. Jo
els hi explico tots els serveis que tenim, el
funcionament de la Biblioteca i la ubicació dels
llibres. Tot el procés que segueixen els llibres quan
arriben fins a la seva incorporació al programa
“Sierra”, que és el que uneix els fons de totes les
biblioteques.
En aquests moments, el que treballem més són les
baixes. Tenim molta matèria que hem de donar de
baixa. A mi em va molt bé aquesta ajuda!”.

Llubov Maria Zolota Yarema
“He triat venir aquí perquè estan a Torres, em venia millor pel
bus i perquè també està relacionat amb el batxillerat que faig
que és l’humanístic. Fem un diari del que fem cada dia i també
una memòria explicativa del funcionament de la Biblioteca”.
Nissrine Ghargaoui Khalifi
“Això de fer de bibliotecària és entretingut. De vegades, fem el
mateix, però si venen llibres nous tenim més feina. Aquesta
experiència serà com una nota, com una assignatura a part i la
nota ens servirà per a segon de batxillerat”.

Les dues joves han estat a Biblioteca fins que aquesta instal·lació ha tancat per les vacances estiuenques.
Tant la Llubov Maria com la Nissrine, passaran per una prova de valoració per part de la Josefina Cases i
la Lourdes Palacio, tutora de L’Estada a l’Empresa.

EL COMERÇ DE TORRES ENTREGA ELS SEUS PREMIS DE ‘COMPRA I DESCOBREIX CATALUNYA’
Vint-i-nou han estat els comerços i/o les empreses de Torres de Segre
que han participat en la 12a Campanya ‘Compra i Descobreix
Catalunya’ -la segona que s’ha fet al municipi, durant el mes de juny-.
El dia 7 de juliol, s’ha fet en dependències municipals, un sorteig en el
qual s’ha extret una butlleta de cada urna participant (recordem que
cada establiment en disposava d’una). També s’han tret quatre
butlletes més del total, per arribar a la quantitat de 33, que són els
pobles de Catalunya que participen en aquesta iniciativa. Per
finalitzar, s’ha sortejat un Premi entre els comerços i les empreses.
Revista
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El diumenge 10 de juliol, a partir de les 13:00 hores, els i les comerciants han entregat als seus clients o
clientes afortunats o afortunades, la plantilla on constava el nom del poble al qual se’ls convida visitar.
L’entrega de Premis s’ha fet al Pavelló Poliesportiu, en un ambient distès i relaxat que ha propiciat les
relacions entre els i les assistents. A tot plegat, ha contribuït un petit refrigeri i una copeta de cava per tal de
celebrar l’èxit d’aquesta iniciativa impulsada des de l’Ajuntament i que busca afavorir la compra de
proximitat, fomentar el turisme arreu de Catalunya i del nostre poble en particular.
Torres de Segre, també rebrà el dia 11 de març del 2023, a 33 parelles vingudes d’altres municipis de
Catalunya i que coneixeran, a més de la floració, els llocs més estimats i representatius del nostre poble.
Desitgem a tothom que faci efectiu el Premi, que tingui molt bona estada al lloc on li ha tocat i que ens faci
cinc cèntims de la seva visita perquè la puguem compartir amb els veïns i les veïnes del municipi.

Comerciants locals amb els afortunats i afortunades d’aquesta segona edició de la Campanya ‘Compra i descobreix Catalunya’

Aquesta és la llista d’afortunats i afortunades:
ESTABLIMENTS, EMPRESES I POBLES PER VISITAR
Nom
1
2
3
4
5
6
7

Pepita Marsellés
Dolores Piñol
Nadia Giné
Josep Montull
Víctor Molins
Jordi Méndez
Olga Prim

Establiment

Poble

Quiosc Teresita

Les Borges Blanques
Sant Martí de Tous
El Pont de Suert
Sallent
Roda de Ter
Manresa

Cal Elies
Bar Restaurant Sabrina
Areco SL
Miarnau Agritecno
Torres Art Moble
Pastisseria Montero

8

Araceli Vilaplana

9

11

Marisa Roure
Virgínia Masgoret
Eusebio Rojo

Farmàcia Roure
Plusfresc
Cooperativa de Consum

Tremp
L’Espluga Francolí
Torres de Segre

12

Maite Mateu

Autorentat Torres

Lleida

Mª Carmen Alberich
Ferreteria Osvald
Tere Florensa
Perruqueria Estètica Anabel
15
Ana Gispert
Estanc i Loteries Ares
16
Anutei Daniel
Restaurant Virginia
13
14

18

Mª Teresa Forcat
Olga Bustos

19

Jordi Prim

17

21
22
23
24
25

Establiment

Poble

Maria Peribañez
Assegurances Ricart Prim
Teresa Jornet
Maquinària Agr. Ballesté Piñol
Razvam Stefor Rusu Perruqueria Mercè Duaigües
Vero Escarp
Flors i Regals Marta
Glòria Boqué
Electrodomèstics Cal Corbins
Laia Renau
Tallers Vellvé
Rosa Mesalles
Peixateria Pili

St. Feliu de Codines

Juneda
Solsona
Cardona

Cabrera de Mar
Torelló
Montblanc

Vilanova del Camí

27

Ivan Raré

Restaurant Panamà

Sta. Coloma Queralt

28

Josep Ll. Huguet
Sagrario Lasierra

Tallers Gilbert
Restaurant Celler del Segre

Falset
La Sénia

L’Arboç
Cervera
El Vendrell
Balaguer

Elena Centre de Bellesa Cervià de les Garrigues
Carnisseria Masip
Calaf
Merceria i complements
Àngels

20

St. Quintí de Mediona 26

Eva Marches.
Massatge terapèutic

10

Nom

Argentona

29

Nom

Poble

32

Ramon Badia
Josep Escolà
Antonieta Mesalles

Besalú
Centelles
Mediona

33

Mercè Vilanova

Ulldecona

30
31

Establiment premiat
Restaurant Celler del Segre

poble: Montblanc
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LA GUANYADORA INFANTIL DEL 3r CONCURS LITERARI FA EFECTIU EL SEU PREMI
La Blanca Bosch Marsellés guanyadora del III Concurs literari
de Torres de Segre-, en la categoria
infantil amb el conte ‘La Papallona
de colors’, ha escollit una tarda de
cinema amb la seva família per tal
de fer efectiu el seu Premi.
La pel·lícula escollida ha estat
‘L’Origen de Gru’, que s’ha estrenat
el passat 1 de juliol i que és
recomanada per un públic infantil.
En Gru creix, als anys 70, en un barri
residencial. És tan dolent que pretén
demostrar a una famosa colla de
Blanca Bosch:
“M’ha ha agradat molt la dolents que ho és prou com per
pel·lícula i, sobretot, guanyar treballar amb ells. Per a això,
el premi, per a poder triar una comptarà amb la inestimable ajuda
La Blanca, amb la seva germana i la seva mare,
dels minions, sempre disposats a fer
activitat.”
davant el cartell de la pel·lícula que han anat a veure
trapelleries.
La Blanca i la seva família han escollit el diumenge 10 de juliol, la versió en català, que compta amb el suport
de la Secretaria de Política Lingüística.
Amb aquesta, les sales de cinema han estrenat, durant aquest any 2022, 42 pel·lícules doblades i/o
subtitulades en català amb el suport del Departament de Cultura.
Animem doncs, a la Blanca i a tothom que llegeixi aquest article, a participar en la propera convocatòria
dels Premis literaris de Torres i a fomentar l’escriptura i la cultura en català.

EXPOSICIÓ ‘HISTÒRIQUES. DONES QUE HAN FET HISTÒRIA’
L’exposició itinerant ‘Històriques: Dones que han fet història’ -que explica la
vida i el llegat de dotze dones pioneres destacades en diferents disciplines-, s’ha
pogut veure des del 4 al 15 de juliol, als baixos de l’Ajuntament de Torres de Segre.
Aquesta mostra, que impulsa el servei d’Igualtat del Consell Comarcal del Segrià,
va inaugurar-se als Alamús, amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
La següent parada de la mostra serà Alcoletge (del 16 de juliol al 15 d’agost) i
després recorrerà els municipis d’Alfés (del 6 a l’11 de setembre), Aitona (del 15
al 25 de setembre), Corbins (del 26 de setembre al 9 d’octubre), Alguaire (del 10
al 21 d’octubre), Torrebesses (del 21 d’octubre al 21 de novembre) i Alpicat (del
21 al 30 de novembre).
La mostra està formada per 12 tòtems, cadascun dedicat a una dona que ha destacat en diferents camps
com la pintura, la música, la física, la tecnologia, l’aviació o les expedicions espacials, entre altres. Cada tòtem
mostra una il·lustració de cada dona i una petita biografia, que es pot ampliar accedint a un codi QR vinculat
a la pàgina web del Consell Comarcal www.segria.cat.
La iniciativa forma part del projecte transversal “Al Segrià, iguals” i compta amb el suport de l’àrea d’Igualtat
de la Diputació de Lleida i dels diferents ajuntaments.
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Les dones escollides i que conformen l’exposició són:
WANGARI MUTA MAATHAI

ADELINE VIRGINIA STEPHEN

MARIA SKLODOWSKA

ROSA L. McCAULEY PARKS

(1940-2011)

(Virginia Woolf) (1882-1941)

(Marie Cuire) (1867-1934)

(Rosa Parks) (1913-2005)

Biòloga, activista i ecologista
kenyana. Primera dona africana
amb Premi Nobel de la Pau
(2004).

Escriptora i editora anglesa.
Considerada una de les figures més
destacades del modernisme literari
del segle XX.

Polonesa (coneguda per l’estudi de
la radioactivitat). Primera i única en
rebre 2 premis Nobel en diferents
especialitats: Física i Química.

Coneguda com a Rosa Parks, fou
una activista estatunidenca per
l'equiparació de drets civils entre
blancs i negres als Estats Units.

HEDWIG EVA MARIA KIESLER

MALALA YOUSAFZAI

SIMONE DE BEAUVOIR

(Hedy Lamarr) (1914-2000)

(1997)

(1908-1986)

CLARA WIECK
(Clara Schumann) (1819-1896)

Actriu de cinema i inventora
austríaca. Coinventora de la
primera versió de l'espectre
eixamplat que permetria les
comunicacions sense fils de
llargues distàncies (xarxa sense fils)

Estudiant i activista pakistanesa pel
dret de les nenes i les dones a
l’educació.
És la dona més jove a rebre un
Premi Nobel de la Pau (2014).

Filòsofa, professora i escriptora
francesa. Autora de novel·les,
assajos, biografies i monografies
sobre temes polítics, socials i
filosòfics. Es considera fonamental
en la història del feminisme.

Pianista, compositora i professora de
piano alemanya. Va ser una de les
grans concertistes europees del s.XIX
i la seva carrera va ser clau en la
difusió de les composicions del seu
marit, Robert Schumann.

FRIDA KAHLO

VALENTINA TEREIXKOVA

AMELIA EARHART

MARIA MONTESSORI

(1907-1954)

(1937)

(1897-1937)

(1870-1952)

Pintora mexicana que va abordar
obertament temes com la
sexualitat o l’avortament.

Cosmonauta i enginyera russa.
Primera dona a volar a l’espai
(1963). Avui, es dedica a la política.

Aviadora nord-americana. Va
impulsar l’aviació entre les dones i
va ser la primera que va travessar
l’Atlàntic en solitari.

Pedagoga, científica, filòsofa i
metgessa italiana, coneguda pel
seu mètode pedagògic que encara
avui s’usa en els centres educatius.

L’Ajuntament de Torres de Segre, concretament des de la regidoria de Cultura i la d’Igualtat, creu que cal
impulsar i posar en valor el paper de les dones en una societat en què manca el reconeixement del talent
femení i en què les estructures patriarcals dificulten la visibilitat de la meitat de la població.

L’exposició instal·lada al ‘hall’ de l’edifici consistorial ha rebut la visita de diferents veïns i veïnes
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COLÒNIES ‘SOLIBERNAT 2022’ A LA CANOVA
Aquest any, com cada inici d’estiu des de fa 37 anys, la mainada i adolescents dels pobles del Segrià han anat
de colònies del 29 de juny al 10 de juliol. El lloc escollit d’enguany ha estat la casa de colònies ‘la Canova’ prop d’Olot, la zona volcànica de Catalunya i la menys coneguda per la majoria-. Un indret, on la vegetació,
els rius, els arbres i tot el paisatge en general és espectacular.

Nens, nenes i monitoratge que han format part de les colònies Solibernat 2022

El projecte de colònies Solibernat va néixer de la mà del mossèn Xavier Batiste, amb uns objectius concrets
que s’emmarquen dins dels grups d’escoltes catalans, com són la maduració íntegra dels joves monitors/res
amb la cooperació, respecte i convivència amb tots i totes les participants; treballar amb les actituds positives
d’uns vers els altres; crear i establir vincles d’amistat duradors tant amb els participants com amb els
responsables; l’amor, la conservació i coneixença de tots els espais més bonics de Catalunya i el respecte per
la natura, entre altres.
En aquesta ocasió, el grup ha estat conformat per
76 nens i nenes i l’equip d’adults 23 i l’eix
d’animació ha estat els vikings. Els infants i joves
han hagut de realitzar activitats i excursions per a
poder tornar a construir el vaixell viking que els
permetés navegar de nou.
L’excursió més dolça ha estat la visita a la Fageda,
amb l’explicació de tot el procés productiu, la
visualització de totes les instal·lacions i la visita a les
vaques amb premi final del iogurt a cada visitant.
La sortida més espectacular ha estat, sense cap
mena de dubte, l’excursió i el bany als gorgs
d’aquesta zona volcànica de la Garrotxa.
L’activitat sorpresa d’aquest any ha estat que els
més petits i petites de la colònia han fet nit al prat
d’una altra colònia, ‘El Mas La Comademont’.
Els més grans, com cada any, han marxat a fer una
ruta llarga i normalment dormen en un refugi
proper a la ruta que fan. En aquestes colònies han
pujat fins al cim de Puigsacalm (1.512m).

Foto de conjunt als gorgs naturals d’aquest indret meravellós

Satisfacció general de l’expedició en fer el cim de Puigsacalm
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D’entre totes les propostes que han pogut gaudir els nens i nenes en
aquesta nova edició de les colònies, una de les activitats que més ha
triomfat és el taller de cuina, per grups i amb la coordinació dels monitors
i monitores, on han fet pinxos de fruita amb xocolata desfeta i pizza per
sopar l’últim dia, el dissabte 9.
La Georgina Falceto, l’Ona Charles, la Margot i el Moisés Barberà, han
estat els joves participants de Torres de Segre en aquestes colònies.
El Marc Torrelles, la Maria Mesalles i el Marcel Barberà ho han fet com a
monitors, i la Mercè Montull, la Pepita Aldavert i la Rosa Maria Badia han
format part de l’equip de cuina.

Fent les pizzes al taller de cuina

“Acabades les colònies del 2022, espero que tot el grup guardi un bon
record de totes les experiències viscudes i el proper any torni a inscriure’s
i a participar-hi”.

Imma Gort Cebriàn -Directora de les colònies SolibernatSORTIDES I ACTES DEL PUBILLATGE TORRESSENC DURANT EL JULIOL
El recorregut del nostre pubillatge torressenc continua ampliant
quilòmetres i noves visites arreu del territori català, impregnant de
cultura i tradició catalana als nostres representants locals.
Aquests dies del mes de juliol, ha estat el torn de la visita a dos
municipis de la comarca del Bages: Sant Fruitós del Bages i Sant Vicenç
de Castellet. A més, s’ha participat en els actes de Raïmat i Granja
d’Escarp i s’ha fet acte de presència en diversos actes celebrats a Torres
de Segre (Concert Fem Banda i acte informal del pubillatge comarcal).
Una participació activa que torna a demostrar el compromís torressenc
dins el pubillatge català.
PROCLAMACIÓ I COMIAT PUBILLATGE (SANT FRUITÓS DE BAGES)
El pubillatge santfruitosenc 2021 s’ha acomiadat i
ha passat el relleu a una nova generació de
representants del pubillatge, i ho ha volgut celebrar
amb companyia de tots i totes les representants de
Catalunya que han volgut i pogut assistir-hi.
La Irene Ruestes i l’Aina Serra tampoc han volgut
perdre aquesta oportunitat de conèixer nous
indrets i fer més amistats i han gaudit de tots els
actes que s’hi han organitzat: cercavila, actes de
Comiat i Proclamació, comiat informal, sopar,
concert de Festa Major i focs artificials.
La Xènia Mata i el Bernat Torreblanca, han estat
proclamats la nova Pubilla i el nou Hereu de Sant
Fruitós de Bages, respectivament.

divendres 1 juliol

Una bonica imatge de tots els i les representants del pubillatge de Catalunya
que han assistit a Sant Fruitós del Bages
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COMIAT I PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE (SANT VICENÇ DE CASTELLET)

divendres 8 juliol

Les nostres dues pubilles, la Irene i l’Aina, han
representat de nou al nostre poble, aquesta vegada en
l’acte de Comiat i Proclamació del nou Pubillatge a
Sant Vicenç de Castellet. Després de les confirmacions
i una cercavila per aquest bonic poble, ha tingut lloc el
Pregó, l’acte de la proclamació, un sopar i la
visualització del vídeo informal del pubillatge sortint.
La Nayare Lavado i l’Èric Cintas són ara la nova Pubilla
i el nou Hereu de Sant Vicenç de Castellet.
Un cop els actes de la cultura tradicional catalana han
acabat, tant la Irene com l’Aina, com les seves famílies,
han pogut gaudir de la Festa Major del poble amb el
concert del grup català ‘Doctor Prats’.

La Irene Ruestes i l’Aina Serra, acompanyades del Pubillatge de Ripoll

Després que s’hagin celebrat aquestes dues
trobades, s’han declarat al Bages varis dels pitjors
incendis que es recorden en anys. Pel que sembla, la
majoria intencionats. Els indrets més afectats han
estat el Pont de Vilomara, prop del parc natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, les Brucardes, i la
urbanització de River Park, amb milers d’hectàrees
calcinades i una vintena de cases destruïdes pel foc.
Des d’aquí, tant el pubillatge local com el Consistori sencer, volem fer palès el nostre suport als habitants
de la Catalunya Central, davant uns fets que lamentablement pot perjudicar a qualsevol indret de
Catalunya a causa de les altes temperatures, la situació de sequera i la mala gestió dels espais naturals i
l’incívic comportament d’algunes persones.
REPRESENTACIÓ DEL NOSTRE HEREU LOCAL I COMARCAL (GRANJA D’ESCARP)

divendres 8 juliol

El Joan Vizcaya -Hereu de Torres de Segre i de la Comarca del Segrià-, ha estat present aquest mateix
divendres 8 de juliol, en l’acte d’inici del Cicle Sardanes a la Fresca 2022, que ha tingut lloc a la localitat de
la Granja d’Escarp, amb qui ha coincidit amb altres membres representants del pubillatge comarcal així com
amb la colla sardanista torressenca que hi ha participat.

Donant el tret de sortida a l’acte, juntament amb les autoritats i la
resta del pubillatge comarcal que hi ha assistit

El Joan Vizcaya, al centre de la imatge, posant al costat dels membres
de la colla sardanista de Torres de Segre, participant al Cicle Sardanes a la Fresca
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dissabte 23 juliol

COMIAT I PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE (RAÏMAT)

El passat dissabte 23 de juliol, algunes de les
representants del pubillatge torressenc han assistit
a l'acte de renovació dels i les representants de
Raïmat. El resultat de la proclamació ha estat:
l’Aina Ponté com a Pubilla, la Lila Guiu com a
pubilleta, la Noa Vela i la Jana Galigarcia com a
dametes i el Pau Sánchez, escollit com a Hereuet.

La representació lleidatana a la trobada de Raïmat, amb la Irene Ruestes, la
Tània Santacatalina, l’Aina Serra, la Irene Ballesté i la Cèlia Florensa de Torres.

Tània Santacatalina: “Aquest cop, ha estat una mica
diferent ja que, durant el matí, ens hem dividit en
grups i ens han fet una visita guiada pel poble. Tot
seguit hem gaudit d'un dinar i una estona a les
piscines plegats i, finalment, han donat pas a l'acte
d'acomiadament i també la proclamació dels nous
representants de la vila de Raïmat. Esperem gaudir
de moltes experiències al seu costat!”.

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 actes culturals que s’han
celebrat aquests dies a la vila:
• Assistència del Pubillatge al concert ‘Fem Banda’.
La nit del 2 de juliol, a la Plaça Lluís Pelegrí, la Irene
Ruestes (Pubilla), l’Aina Serra (Pubilleta), la Irene
Ballesté (Damisel·la) i la regidora de Benestar social,
Mihaela Balcanu, totes a primera fila, no han deixat
perdre cap peça de la Banda Musical d’aquell dia.

Part del pubillatge torressenc amb la regidora de l’Ajuntament

• Trobada informal del pubillatge comarcal a Torres de Segre.
El dilluns 25 de juliol, els representants comarcals
del pubillatge del Segrià han proposat als
companys i companyes de la resta del pubillatge
lleidatà d’anar a les piscines de Torres de Segre i
després anar a sopar per tal de fer passar una
estona plegats i fer cohesió de grup. Així ho han fet
i després de passar la tarda refrescant-se a les
piscines han anat a sopar a un restaurant del poble
on hi han estat molt bé. Aquestes trobades, fora
dels actes merament institucionals, serveixen en
gran mesura per a poder fer pinya, i segur que
quedaran com a bons records del seu pas pel
pubillatge.

Membres del pubillatge Comarcal i de Torres a la plaça Lluís Pelegrí
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L’ESCOLA SARDANISTA DE TORRES DE SEGRE PARTICIPA EN EL CICLE ‘SARDANES A LA FRESCA’
El cicle ‘Sardanes a la Fresca’ al Segrià -Volta comarcal de
Sardanes-, recorrerà vuit poblacions, els divendres al vespre
durant els mesos de juliol, agost i setembre, en el que serà la
17a edició d’aquesta iniciativa que organitza i impulsa l’àrea de
Cultura del Consell Comarcal del Segrià.

Cartell amb la programació del cicle

A les ballades, hi participen onze colles sardanistes de la
comarca: els Amics de les Sardanes d'Alguaire, l'Agrupació
Sardanista Germanor de Torrefarrera, el Grup Sardanista
Balàfia de Lleida, l'Agrupació Sardanista d'Artesa de Lleida,
l'Agrupació Sardanista de Puigverd de Lleida, els Amics de la
Sardana d'Almacelles, el Grup Sardanista 27 d'Abril de Lleida,
l'Escola Sardanista de Torres de Segre, el Grup Sardanista de
l'Associació 50 i més d'Alcarràs, el Grup Sardanista Ixmucané de
Lleida i Dansaires del Pi d'Alpicat.
En total, quatre cobles amenitzaran les vuit ballades previstes,
amb dos actuacions de cadascuna d’elles. Aquestes són Lo
Castell, Bellpuig, Tàrrega i Vents de Riella.

Per al mes d’agost, hi ha previstes dos ballades: el dia 5 a Alfés
amb la Cobla Bellpuig i el dia 12 a Alcoletge amb Lo Castell.
El cicle acabarà el mes de setembre amb tres jornades més: el
dia 2 a Puigverd amb la Cobla Tàrrega, el 9 a Vilanova de Segrià
i el 16 a Rosselló, en aquests dos darrers casos amb la Cobla
Vents de Riella.
Les Sardanes a la Fresca 2022, es va encetar el 8 de juliol a La
Granja d’Escarp amb la Cobla Lo Castell. El dia 22 de juliol, es
ballà a Benavent de Segrià, amb la Cobla Bellpuig, i a
Massalcoreig, el 29 amb la Cobla Tàrrega.
Aquest any, Torres de Segre no ha estat inclòs dins del cicle,
però el nostre poble està igualment representat amb la
nostra colla sardanista.

Membres de “l’Escola Sardanista” de Torres de Segre,
ballant a La Granja d’Escarp.

Benavent del Segrià i Massalcoreig han estat el segon i tercer poble acollidor durant aquest mes de juliol
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L’ASSEMBLEA DE L’ERMITA APROVA DEMANAR LA CESSIÓ DE LA PROPIETAT AL BISBAT
El dia 27 de juliol, s’ha celebrat l’assemblea General
Ordinària que com cada any celebren els socis i les sòcies
dels Amics de la Mare de Déu de Carrassumada. Aquest
dia, a més a més dels punts habituals de l’aprovació de l’acta
de l’any anterior, el resum de les activitats realitzades,
l’estat de comptes i les propostes de futur, s’ha tractat un
punt en la convocatòria de màxima rellevància per aquesta
associació i pel poble en general: ‘La demanda de la cessió
de la Titularitat de l’Ermita i la part del turó corresponent,
per part de l’Ajuntament al Bisbat de Lleida’.

Raül Esteve, president, acompanyat per la Pepita Aldavert,
secretària i la Mercè Curcó, tresorera.

Després d’un litigi entre l’Ajuntament de Torres i el Bisbat de Lleida i segons la sentència del 17 d’octubre
de 1991, l’Audiència Provincial va desestimar el recurs d’apel·lació de l’Ajuntament de Torres de Segre, i va
confirmar la sentència del Jutjat de Primera Instància del Jutjat núm. 2 de Lleida. Aleshores, va ser
mencionada l’Ermita de Carrassumada, propietat de la parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu de Torres
de Segre, depenent aquesta directament del Bisbat de Lleida.
El fet que aquestes propietats no estiguin en mans de l’Administració Municipal, impossibilita les necessàries
inversions que l’Ajuntament de Torres de Segre pugui fer, ja que tot estament administratiu pot incórrer en
una irregularitat legal si fa una despesa en una propietat privada.
Tant els Amics de la Mare de Déu com l’Ajuntament tenen previstes un seguit d’accions que són necessàries
a llarg i a curt termini, algunes d’elles necessiten una despesa important, i si la titularitat no és municipal, no
podran dur-se a terme.
Així doncs, durant aquesta assemblea celebrada el 27 de
juliol, els associats i associades presents han ratificat aquesta
petició que havia estat consensuada pel Consistori, la Junta
de l’Associació dels Amics de la Mare de Déu de
Carrassumada i pel rector parroquial Mossèn Casildo.
Aquesta demanda, que ja ha estat entregada al Bisbat de
Lleida, espera ara la seva resolució que esperem que sigui
favorable.
D’altra banda, la Junta també ha hagut
d’informar d’un darrer acte incívic
ocorregut a l’Ermita. Aquest cop, la creu
que corona el monument Mai Més, ha
estat trobada a terra, segurament
arrencada i llençada per alguna persona
poc respectuosa.
La solució més urgent perquè això no
torni a passar, serà la col·locació d’una
creu que es pugui treure i ficar cada
vegada que hi hagi un acte. Tot i això,
s’estan estudiant mesures més eficaces
per acabar amb el vandalisme.

La creu de ferro que corona el monument Mai Més, arrencada i llençada al terra
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1r CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’
Amb les ganes i la voluntat de fer noves propostes als
seus socis i sòcies, i sabent que alguns d’ells i d’elles
són amants de la fotografia, la Junta de la Llar de
jubilats ha creat el seu 1r Concurs fotogràfic.
Aquest concurs, que va començar al mes de març amb
la floració, s’acabarà amb la campanya fructícola, a
darrers de setembre.
Compta amb un seguit de premis en els quals
col·laboren l’Ajuntament, diferents empreses
fructícoles de Torres i la mateixa Llar de Jubilats ‘Sant
Guardià’.
La Junta de la Llar, anima als seus associats i
associades a participar-hi i recorda que el darrer dia
d’entrega de les fotos és el dia 15 de setembre.
Abans però, cal inscriure’s a la Llar, tots els dimarts
i els dijous de les 17:00 a les 19:00 hores de la tarda.

Cartell amb les bases del I Premi Fotogràfic de la Llar de Jubilats

‘DE DONES SÀVIES A BRUIXES HERETGES’
Amb el títol ‘De dones sàvies a bruixes heretges’,
la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, fa una
proposta teatral i participativa que intenta
involucrar a tota la gent adulta del poble que
vulgui, en una acció conjunta que tindrà lloc
durant la tarda/vespre del dia 31 d’octubre, en
un lloc determinat de Torres de Segre.
Aquesta proposta intenta, per una banda recrear
una part de la història en què unes dones foren
sentenciades injustament, motivar a la gent de
Torres a fer una actuació conjunta, donar
rellevància a espais del municipi no massa
freqüentats i crear les expectatives necessàries
per a comptar amb visites d’altres persones de
fora vila.
És per tot plegat, que ha començat una crida a
totes les persones del poble, més gran de 18
anys, que vulgui participar d’aquesta acció conjunta. Els infants que vulguin actuar-hi, han d’anar
acompanyats d’una persona adulta inscrita que se’n faci càrrec.
Aquesta iniciativa també necessitarà el suport de les associacions i entitats del poble que vulguin sumar-s’hi.
Un cop acabat el termini d’inscripció, el 15 d’agost, es farà una reunió conjunta per tal d’explicar amb més
detall aquest projecte.

Animem a tothom a no tenir por de les bruixes!!
Revista
EL PREGONER DE TORRES

12

ACTUALITAT DEL MES DE JULIOL – Agost 2022

LA LLAR DE JUBILATS CONVIDA A CELEBRAR EL DIA 15 D’AGOST
Dintre dels actes que anualment organitza la
Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’, hi ha la
celebració del dia 15 d’agost, Mare de Déu
de l’Assumpció -patrona de la nostra església
parroquial i dia en que antigament es
celebrava a Torres, la Festa Major d’estiu-.
Aquest any, tal com es va fer abans de la
pandèmia, la diada preveu una sèrie d’actes
que donaran el relleu que es mereix aquesta
celebració tradicional.
✓ Primer, a les 10:00 hores del matí, es durà a terme l’habitual missa en honor a la patrona.
✓ A continuació, acabada la cerimònia eclesiàstica, l’espai de la Llar de Jubilats acollirà una xocolatada
desfeta amb coca per a totes les persones que vulguin acompanyar la celebració.
✓ Tot seguit, s’inaugurarà l’exposició de quadres pintats pel grup de pintors i pintores de la Llar de Jubilats
que participen en el taller de pintura. La sala romandrà oberta del 15 al 20 d’agost, en horari de matí de
les 10:00 a les 12:00 hores i a la tarda, de les 16:00 a les 19:00 hores.
Tots aquests actes del 15 d’agost, són oberts a tothom del poble que hi vulguin assistir. Us hi esperen!.

AQUEST ESTIU ‘EL PREGONER DE TORRES’ CELEBRARÀ EL SEU 7è ANIVERSARI
L’estiu de l’any 2015 fou el punt de partida d’una
bonica iniciativa literària que buscava la seva raó
de ser en la informació municipal i el propòsit de
donar a conèixer i deixar per a la història els
actes, esdeveniments i actuacions que es van
fent cada mes al poble en format de revista en
color. D’aquesta manera va ser com va néixer ‘El
Pregoner de Torres’, arribant a les llars del nostre
veïnat cada mes, per reflectir visualment
l’inesgotable vida municipal.
Una revista que des d’aleshores fins al present
exemplar ja compta amb 81 edicions i
innumerables notícies, testimonis, actuacions, actes i celebracions dels darrers 7 anys al municipi.
Un compromís del Consistori per emprar un dels canals de comunicació més accessibles a la població,
sobretot a la més gran i que es troba més desvinculada a nivell digital.
Set anys de publicacions que amaguen moltes hores de dedicació i de treball darrere la pantalla de
l’ordinador, una tasca important de recerca d’informació, de redacció i d’edició, entre altres. Una feina
laboriosa i compromesa que es fa gustosament, gràcies també al retorn rebut dels veïns i les veïnes i la
col·laboració de molts d’ells i d’elles, aportant fotografies i coneixements a moltes de les notícies redactades
amb l’objectiu de construir quelcom comú pel poble.
És per aquest motiu, que l’equip de redacció volem fer un agraïment extensiu a tots aquells i aquelles que
col·laboren i esdevenen part d’aquesta aventura literària que desitgem que tingui llarga vida en endavant.

A tots i totes, moltes gràcies de tot cor!
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ALLIBERAMENT D’UN ERIÇÓ AMB ELS NENS I LES NENES DEL CASAL D’ESTIU
A finals del mes passat, un veí de Torres de
Segre, el Xavi Miarnau, s’ha posat en
contacte amb TDSNaTur per portar-nos un
eriçó que s’havia trobat en un lloc on
difícilment hagués sobreviscut.
Després de comprovar que l’exemplar tenia
bon estat de salut, s’ha considerat que un bon
lloc per alliberar-lo seria el Camí Verd al seu
pas per Torres de Segre i, com no podia ser
d’altra manera, calia aprofitar per donar a
conèixer aquesta espècie als nens i nenes del
L’Adrià explicant als més menuts aspectes bàsics de l’eriçó rescatat abans d’alliberar-lo
Casal d’Estiu de Torres de Segre.
Així que l’Adrià Pujol, junt amb el grup d’assistents al Casal en aquell moment, han fet una petita excursió a
un lloc adequat del Camí Verd, on s’ha explicat algunes característiques d’aquest animal i la importància de
la cura de les espècies salvatges en general, abans de deixar-lo de nou en llibertat.

L’ANIMAL DEL MES: L’ERIÇÓ COMÚ
Aquest mes, donat que se n’ha alliberat un tal com us hem
explicat, parlarem una mica més de l’eriçó comú -erinaceus
europaeus-. De ben segur que molts de vosaltres n’haureu
vist a la vora o enmig dels camins que envolten l’horta del
nostre poble. Malauradament, aquest és un dels riscos que
corren, en ser atropellats mentre creuen camins.
L’eriçó, que pertany a la família dels Erinacèids, és un mamífer
que fa entre 23 i 30 cm de llarg, de color marró grisós, amb el
musell fosc. El seu aspecte és aplanat, massís i arrodonit,
Exemplar d’eriçó comú amb les pues que el caracteritza
pesant entre 400 i 1200 grams. Amb una cua que oscil·la entre
els 2 i els 4 centímetres, sembla ben bé no tenir coll. Els seus ulls són sortits, molt foscos i petits i les orelles
són arrodonides i curtes i queden parcialment amagades pel pèl. Té potes curtes, amb cinc dits acabats en
ungles grans i fortes. Tot el dors està recobert de pues o espines fortes i gruixudes que fan uns 2-3 cm de
llarg i tenen 1 mil·límetre de gruix, de color clar amb un parell de bandes més fosques.
El seu hàbitat habitual són els boscos, vores de bosc i llocs humanitzats com ara camps de conreu, jardins i
parcs. Sovint se'l troba a prop dels pobles i, a l'hivern, pot fer servir construccions humanes per a protegir-se
del fred. De dia descansa amagat sota fulles, pedres o entre la vegetació arbustiva. Surt a la nit a la recerca
d'aliment. Hiverna des de l'octubre fins al març. Sol enrotllar-se, fent una bola, quan és atacat pels enemics
com la guineu o els gossos, o nota algun perill.
Menja insectes, caragols, llimacs, cucs de terra i fins i tot alguna granota, ratolí, sargantana, colobra i escurçó.
Aquesta dieta la complementa amb ous i pollets d’ocells que nien a terra, glans, baies i altres fruits. Després
de l'aparellament la femella gesta durant cinc setmanes. Les cries neixen sense pèls i amb les pues toves.
S'alimenten de llet durant també cinc setmanes, assoleixen l'estat adult a l'any de vida i poden viure 10 anys.
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LES ORENETES DE ‘LA FUSTERIA’

Niu d’orenetes a l’edifici de ‘La Fusteria’

És ben sabut que les orenetes arriben a la primavera a la nostra zona
i comencen a fer o refer el niu i preparar-se per a la reproducció.
Talment com en alguns habitatges del municipi, a la ‘La Fusteria
d’Utxesa’ tenim la sort de tenir alguns nius al voltant, concretament
d’oreneta vulgar -Hirundo rústica-, i un d’ells està situat de manera
que es veu des de dins de l’edifici, a través del vidre. Durant aquest
mes de juliol, hem pogut observar perfectament com els polls eren
alimentats, passant a ser volanders que finalment ja han saltat del niu.
Tot un espectacle en directe d’una espècie d’ocell, gran controladora
d’insectes, que es troba protegida i en clar retrocés.

L’ESTIU ALS NOSTRES ESPAIS NATURALS - RIU SEGRE I UTXESA L’estiu, és una època de molta feina, sobretot als
municipis agraris com Torres, no obstant, sempre hi ha
algun moment, sobretot els que teniu la sort d’estar de
vacances, per aprofitar les primeres i les últimes hores
del dia per passejar pels nostres entorns naturals, tot
gaudint de la seva tranquil·litat i de l’espectacle que
aquests ens ofereixen.
Si aquests dies sortim a primera hora del matí, a fer un
vol per l’entorn natural del Riu Segre o pels camins que
rodegen l’embassament d’Utxesa, a més d’exercitar el
cos, és fàcil observar, en poca estona, exemplars de
L’embassament d’Utxesa, un magnífic entorn ben a prop de casa
conills, d’abellerols de molts colors, d’arpelles que ens
sobrevolen i observen constantment, d’agró roig que es paren a les illetes que hi ha enmig l’aigua, entre
altres. Una diversitat de fauna que es complementa amb un paisatge de bosc de ribera i de zona humida i
secà, que ens fa ser uns autèntics privilegiats.
Des d’aquí, us encoratgem a gaudir-lo ara més que mai, a descobrir-lo en directe amb l’estima i el respecte
que es mereix i que ens permetrà donar-lo a conèixer arreu del territori.

SEGUIMENT DEL DUC TROBAT FERIT FA UNS MESOS
Us en recordeu del Giuseppe?... Un exemplar de Duc -Bubo bubo- que es
va trobar ferit fa un any i mig aproximadament i que es va traslladar al
Centre de Recuperació Fauna Salvatge de Vallcalent?.
Doncs, des de TDSNaTur, s’ha anat fent seguiment i s’ha notificat que,
finalment, li van trobar una insuficiència respiratòria i, per tant, no és apte
per ésser alliberat al medi natural. Des de Vallcalent, s’ha decidit dur-lo a
un centre de fauna que es troba dins la Fundació Plegadís, Aula d’Educació
Ambiental, i que es troba a La Ràpita. D’aquesta manera, tot i que no
podrà viure en llibertat, ajudarà a apropar aquesta espècie a tots els
visitants i, sobretot, ajudarà a fer entendre de la importància de la
sensibilització ambiental. Així que, si visiteu aquella zona, els podeu dir que el Duc que tenen ajudant-los a
fer educació ambiental prové d’Utxesa i, de passada, podeu agrair-los que l’estiguin cuidin tan bé.
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RESCAT D’UNA CIGONYA I TRASLLAT AL CENTRE DE FAUNA DE VALLCALENT
Cap a mig juliol, s’ha rescatat una cigonya que semblava estar ferida
sobre la vorera del pont i que si es movia podia ser un perill per a ella i
pels vehicles que habitualment hi transiten.
Una membre del Grup de Rescat de Torres de Segre ha estat la que ha
alertat de l’animal malferit i, amb les mesures de seguretat
corresponents, s’ha aconseguit agafar-la i dur-la al Centre de
Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent perquè la valorin i es pugui
recuperar de forma adequada.
Si algun cop us trobeu un animal ferit, preneu precaució i si es deixa
agafar, poseu-lo dins una capsa de cartró amb forats perquè pugui
respirar. Els animals salvatges es posen menys nerviosos si estan en un
lloc fosc i d’aquesta manera evitareu que us puguin fer mal si es volen
defensar. No obstant, davant el dubte i en la majoria dels casos, cal
trucar als agents municipals o bé als Agents Rurals, a l’Àrea Bàsica del
Segrià al següent telèfon: 973 28 10 30.

L’agent municipal rescatant la cigonya ferida

PROPERAMENT JORNADA ‘ESTEL·LAR’
Des de fa un temps, des de TDSNaTur, s’ha dut a terme alguna activitat relacionada amb l’astronomia. En
anteriors ocasions, s’han organitzat activitats d’observació dels perseids des del Tossal de Carrassumada
amb una gran participació. Una bonica proposta que ens ofereix aquesta època de l’any i que animem a fer
de forma particular, sempre procurant buscar un punt lliure de contaminació lumínica i recordant que les
millors dates per veure-les són a mig agost, tot i que al juliol ja comencen a aparèixer pel nostre cel.
Enguany, cal destacar que es farà tota una jornada dedicada a ‘les
estrelles’. Una proposta que s’iniciarà amb una activitat destinada als
infants de fins a 12 anys, en la que podran passar un matí ben diferent
tot imaginant-se que estan a l’espai gràcies a la realitat virtual.
El mateix dia, a les 22:00 hores de la nit i a Utxesa -al costat de ‘La
Fusteria’-, es farà una sessió de cinema a la fresca, en la que es
projectarà la pel·lícula Interestel·lar (recomanada per a més de 12
anys). En aquest sentit, us animem a que vingueu a partir de les 20:30
hores per a fer un sopar popular de pícnic o carmanyola i aprofitar per reservar un bon seient...

ACTUACIONS DE DESBROSSA A L’ITINERARI INTERPRETATIU D’UTXESA

L’Adrià Pujol netejant l’herba del sender interpretatiu d’Utxesa

Durant aquests mesos de calor, cal dedicar estona a
desbrossar i mantenir òptim el sender interpretatiu
d’Utxesa. Una tasca que cal fer quasi constantment, ja que
és un camí exclusiu per a pas amb bicicleta i vianants i s’ha
de procurar mantenir el més accessible possible.
En els pròxims mesos, coincidint que la vegetació prolifera
molt més ràpid, caldrà repetir de manera periòdica
l’esmentada feina per assegurar que els usuaris i usuàries
puguin gaudir d’aquest bonic recorregut proper a l’aigua.
Revista
EL PREGONER DE TORRES

16

ACTUALITAT DEL MES DE JULIOL – Agost 2022

LA MARIA TOST S’INCORPORA COM A TÈCNICA DE MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA
Des que la Daniela Sánchez va deixar el lloc de tècnica de Medi
Ambient per incorporar-se a una altra feina ara ja fa uns mesos,
l’equip de TDSNaTur es va quedar amb l’Adrià com a únic tècnic
de l’Ajuntament. És per aquest motiu que, des de principis de
juliol, s’ha incorporat, la Maria Tost Alcázar, com a tècnica de
Medi Ambient i Promoció Turística de l’Ajuntament de Torres
de Segre. La Maria, veïna de Torres de Segre, és una cara
coneguda per a la majoria de vosaltres, ja que va estar exercint
aquesta tasca durant força temps ara fa uns anys.
Bona coneixedora de l’espai natural que ens envolta, amb bons coneixements sobre el nostre entorn i una
àmplia experiència, sens dubte ajudarà a promocionar i donar un fort impuls del nostre patrimoni i territori.
De moment, és una incorporació provisional a l’espera que surti la convocatòria oficial de la plaça vacant per
aquest lloc de treball i es pugui cobrir l’esmentada plaça de forma definitiva.
Maria Tost Alcázar:
“Sempre m’ha agradat donar a conèixer el nostre
patrimoni, en totes les seves vessants. Aquest
temps, ho he continuat fent, sempre he dit que és
‘defecte de fàbrica’.
M’entusiasma tornar de nou a treballar per al nostre
poble i traslladar a tothom l’estima que jo li tinc.
Espero poder aportar el meu granet de sorra per
reprendre alguns projectes i engegar-ne de nous.
Tenim un entorn ple de possibilitats!”

VISITA D’UN GRUP D’ASPROS-CASA NOSTRA A UTXESA
El divendres 22 de juliol, una vintena d’usuaris i d’usuàries de la Residència Casa Nostra de Sudanell han
vingut a passar el dia a Utxesan, tot gaudint d’un esplèndid dia d’estiu a l’aire lliure, acompanyats per la
Maria i l’Adrià -els tècnics de Medi Ambient i Promoció Turística de l’Ajuntament-.
Primerament, han fet un recorregut guiat per les parts més accessibles d’Utxesa, han visitat l’exposició
permanent d’animals de ‘La Fusteria’ i, per acabar, han dinat a la zona de pícnic. Uns 20 assistents van
aprofitar un dia d’estiu a l’aire lliure acompanyats pels tècnics de TDSNaTur.

Residents i monitoratge gaudint del paisatge i les possibilitats que ofereix l’entorn natural d’Utxesa
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BONA PARTICIPACIÓ EN EL MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
La 29a edició del ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’ ha recuperat,
de manera definitiva, el seu format habitual després de la
pandèmia i el diumenge 10 de juliol ha omplert més de 500
piscines d’arreu de Catalunya, d’entre elles la de Torres de Segre
que de nou ha participat en una de les cites solidàries més
importants de l’estiu i un referent des de fa molts anys.
Un any més, les piscines municipals han estat les protagonistes de la jornada en una nova jornada del
‘Mulla’t’, una proposta solidària impulsada des de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) i que es celebra,
anualment i alhora, a gairebé totes les piscines catalanes, enguany establint un nou rècord.
Des de la Comissió Esportiva de l’Ajuntament de Torres de Segre hem volgut continuar recolzant aquesta
activitat amb la importància que realment es mereix donant tot el suport a la tasca que duen a terme, des de
fa anys, la Beatriu Mesalles i la Marisel Monné, tot organitzant una sèrie d’activitats amb l’únic propòsit
d’engrescar al veïnat a participar i col·laborar per aquesta bona causa.
La jornada s’ha iniciat a les 10
hores del matí amb una caminada
popular, que ha completat un
recorregut de 6 quilòmetres. La
cinquantena de caminants que hi
han participat han mostrat el seu
suport a la iniciativa gaudint de
l’activitat física, d’una bona
companyia i d’un trajecte que ha
combinat asfalt i camí natural
d’ombra per la vora del riu que s’ha
agraït a causa de l’elevada calor
que ha fet acte de presència des de
bon matí. El trajecte ha finalitzat a
les portes de la piscina on els
participants han pogut prendre un
merescut refresc i un aperitiu,
gentilesa de Dissalud Ajudes
Tècniques, habitual col·laborador
del ‘Mulla’t’ al poble, en la figura
d’en Jordi Miró.
A partir de les 11:30 hores i durant
dues hores, les piscines s’han
transformat en un espai de joc per
Imatges de la caminada que ha sortit del pont i s’ha completat fins a les piscines després de 6 km
a petits i joves amb la instal·lació
d’un parc aquàtic, compost per un tobogan de grans dimensions i un passadís d’obstacles flotant que han
aportat diversió i entreteniment refrescant als i les banyistes.
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A les 12:00 hores del migdia, seguint la
tradició de la campanya, s’ha fet una
crida als presents per fer l’habitual
tirada a l’aigua com a símbol de
col·laboració tal com diu l’eslògan
d’aquesta campanya.
Paral·lelament, durant tota la jornada
de matí i tarda, un grup de voluntàries
locals han estat venent productes
solidaris de la campanya d’enguany,
aconseguint-los vendre pràcticament
tots. Una urna de cartró també ha
donat l’opció de col·laborar amb
aportacions de la gent que ho desitgés.

El parc aquàtic a la piscina gran i el rocòdrom inflable han aportat diversió a la jornada

En definitiva, una vegada més, s’ha aconseguit l’objectiu
d’impulsar i donar relleu a l’activitat del ‘Mulla’t’ amb una
molt bona participació de la gent del poble que han
col·laborat i aportat el seu gra de sorra en un acte de
solidaritat significatiu en favor dels afectats per l’Esclerosi
Múltiple aconseguint recaptar fons per destinar-los a la
investigació per a la cura de la mateixa malaltia.
“Cal ser perseverant i continuar treballant per a poder
vèncer a l’esclerosi múltiple. Ni que sigui un cop a l’any,
val la pena dedicar esforços per acompanyar la gran
labor que la Fundació Esclerosi Múltiple ve fent durant
tant de temps. El ‘Mulla’t és una tradició que hem de
conservar per a sensibilitzar a la població sobre
aquesta malaltia i ajudar a la gent que la sofreixen”.

Joan Companys Cabau
-Regidor d’esports i noves tecnologies de l’Ajuntament-

“La jornada ha anat molt bé i s’ha
aconseguit vendre bona part dels
productes i recollir fons per la causa.
Estic molt satisfeta perquè la gent
del poble ha participat de nou i ha
gaudit de les activitats que s’han
organitzat.
Ha estat un dia diferent, solidari i
ple de satisfacció, malgrat la calor”.

“Tot molt ben organitzat. La idea de
la caminada ha estat genial així com
els inflables a l’aigua. Tothom s’ho
ha passat molt bé, tant la canalla
com els més grans. La gent ha
participat moltíssim perquè des de
que vam arribar, durant unes hores
no vam parar de vendre productes.
Molt contentes, bona feina i moltes
gràcies a tothom. L’any vinent ens
tornem a veure!”.

“Al meu criteri, la jornada
del ‘Mulla’t’ ha estat tot un
èxit, amb una molt bona
organització, tant a la
caminada com a les piscines.
El conjunt de la música, el
rocòdrom, els inflables a
l’aigua i l’ambient ha
generat una jornada festiva i
solidària magnífica”

Beatriu Mesalles Estadella

Maricel Monne Florensa

Tere Forcat Masip

- Impulsora del Mulla’t a Torres de Segre-

- Participant del Mulla’t a Torres de Segre-

- Impulsora del Mulla’t a Torres de Segre-
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CONCURS 4T SOCIAL DE PESCA A UTXESA

Les dues úniques captures del concurs han estat dos exemplars grans de carpa comú

Utxesa fou de nou, el diumenge 10 de
juliol, l’escenari de la quarta prova
puntuable dels concursos socials fets
durant aquesta temporada. Els 2
primers classificats d’una jornada
calorosa i poc productiva, pel que fa a
captures i picades, han estat en Jaume
Arqué amb una carpa de 8,000 kg de
pes i en Januario Teixidó, amb un
exemplar de 7,600 kg. Amb aquest,
encara resta el de final de temporada
per saber la classificació final dels
denominats concursos socials.

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

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)

FINALITZA EL PRIMER TORN DELS CURSETS DE NATACIÓ
El divendres 22 de juliol ha finalitzat el primer torn dels cursets de natació que s’han realitzat a les piscines
municipals des del 27 de juny, amb una bona participació tant en el grup d’adults com en el d’infants.
Amb aquests cursos d’estiu, s’han fet un seguit de sessions diverses en horari de tarda i de nit on els i les
participants han pogut aprendre i/o perfeccionar el seu estil tot gaudint de la natació i l’aquazumba, com una
de les millors propostes esportives a practicar en aquesta època tan calorosa de l’any.
La cloenda del primer torn s’ha immortalitzat amb l’habitual foto de conjunt i l’entrega, als més petits i petites,
d’un diploma acreditatiu.

Els grups de natació infantil i el d’adults han acabat el primer torn dels cursets de natació
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BONES SENSACIONS DEL SEGON CAMPUS DE FUTBOL D’ESTIU DEL CLUB ESPORTIU TORRES
Finalitza el segon campus d’estiu de futbol que s’ha organitzat des del Club Esportiu Torres de Segre, durant
tot el mes de juliol a les instal·lacions del camp municipal, amb grans moments de diversió i d’aprenentatge.
Organitzat en diferents sessions de matí, els 26 joves jugadors i jugadores han realitzat un conjunt d’activitats
i jocs diversos encaminats a millorar les seves habilitats amb la pilota als peus així com exercicis de tecnificació
per a treballar tots els aspectes d’aquest esport tan popular. La millora de la tècnica individual, la importància
del treball i el joc en equip així com situacions jugades amb la pilota com a protagonista, han fet gaudir als
nens i nenes participants d’unes estades diferents, amb el futbol com a element principal.
Al cloure cada entrenament, abans del retorn a casa i per combatre la calor de l’estiu, monitors i jugadors
han finalitzat la jornada amb una bona refrescada a les piscines municipals.
Sense cap mena de dubte, una activitat que ha fet gaudir força durant uns dies als i les joves inscrits, i que ha
resultat de nou un èxit, gràcies en bona part al treball del monitoratge d’aquesta segona edició del Campus:
en Marcel Pons, Víctor Zarco, Pau Bercero i la Joana Prunera.

BAIXADA DE RECONEIXEMENT DEL RIU PEL V DESCENS DEL SEGRE
Seguint la dinàmica de les
edicions anteriors i com a
part fonamental dels
preparatius anteriorment
esmentats, membres de
l’organització dels cinc
pobles participants, de
l’empresa d’embarcacions
i de la Comissió Esportiva
de
l’Ajuntament
de
Torres, han fet un descens
L’expedició que ha format part del reconeixement del tram del riu que completarà el V Descens del Segre
de reconeixement dins el
tram del riu que es recorrerà el dia de la “baixada popular” amb propòsit de conèixer l’estat del mateix i
valorar totes aquelles actuacions necessàries per a garantir que l’activitat sigui divertida i, alhora, segura per
a tots els i les participants. La baixada ha servit per a valorar les condicions en què es troba l’esmentat tram,
enretirar obstacles que suposessin un cert perill i controlar les bifurcacions del riu per a poder marcar, en
una següent baixada, els passos més adequats i nets per als piragüistes. A més d’aquest, la setmana anterior
a la prova es durà a terme un altre descens més per a marcar i tenir controlades totes les zones a considerar.
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NOVETATS I INICI D’INSCRIPCIONS PEL 5è DESCENS DEL SEGRE
Enfilem el darrer tram de l’estiu i entrem a
l’agost, mes del ‘5è Descens del Segre’,
que serà una realitat el diumenge 28,
després de dos anys sense poder-lo
celebrar a causa de la pandèmia de Covid.
Amb una millora sanitària evident, ja fa
dies que des de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Torres de Segre,
juntament amb els consistoris de les
poblacions de Soses, d’Aitona, de Seròs i
de la Granja d’Escarp, s’està dedicant
esforços per a confeccionar una nova
edició de l’activitat esportiva estrella del
Baix Segre en el període estival.
Una proposta que agermana cinc municipis veïns, amb el riu Segre com a nexe d’unió, i que presenta una
sèrie de novetats respecte a les darreres quatre edicions:
✓ S’incorpora la Granja d’Escarp com a municipi
organitzador i es donarà l’opció, qui ho desitgi
i sempre que s’indiqui al formular la inscripció,
de poder acabar el descens a la mateixa
població, realitzant els 10 km més que suposa
aquest nou tram. El descens popular oficial
arribarà com sempre a Seròs.
✓ Descens de competició abans del popular.
Una altra novetat d’enguany serà el descens de
competició que es durà a terme abans de la
sortida popular. Una quarantena de
piragüistes professionals faran el mateix
recorregut, en una baixada que formarà part
del Campionat de Catalunya de descens de Riu
en la modalitat adult de K1 i K2.

El recorregut del Descens del Segre fins a Seròs completa uns 18 km i, enguany,
s’afegeix un segon tram opcional de 8 km que acaba a la Granja d’Escarp

Mentre s’acaben d’organitzar els darrers serrells de la prova, s’obre a la gent dels cinc pobles organitzadors,
el període d’inscripció del dilluns 1 al divendres 12 d’agost, amb unes quatre-centes places limitades.
L’activitat, que tindrà un funcionament similar a les darreres edicions, oferirà als inscrits una proposta
completa i divertida enmig d’un paratge natural proper i de gran bellesa.
Per tercer any consecutiu, es continua amb la vessant solidària i 1 € de la inscripció anirà a L’Associació de
Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) -una associació sense ànim de lucre, de
caràcter laic, que treballa des d’una visió solidària i que treballa amb valors com la justícia i el compromís
social, la responsabilitat, la gestió de la qualitat i la gratuïtat en els serveis que ofereix a tots els infants i
adolescents amb càncer i les seves famílies-.
Més informació, al díptic que s’ha repartit a les cases i que s’ha publicat a les xarxes socials de l’Ajuntament.

No perdeu l’oportunitat de gaudir d’aquesta prova única. Animeu-vos!
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TORNA LA REVETLLA D’ESTIU A UTXESA!
El dissabte 2 de juliol ha tingut lloc la Revetlla d’estiu
d’Utxesa, una jornada de retrobament i germanor
especialment esperada després de 2 anys sense poder-se
celebrar a causa de la Covid-19, que ha inclòs diferents
activitats al llarg de tot el dia.
Al matí, els infants han pogut gaudir d’una gimcana familiar
i de diversos jocs d’aigua que han permès remullar i
refrescar a tothom. L’activitat estrella ha estat fer
bombolles de sabó gegant. I és que petits i grans han pogut
practicar amb diferents elements (cordes, raquetes,
bufadors...), formant bombolles de mil maneres diferents i
fent les delícies dels observadors.
A la tarda, un taller de pasta de sal, ha mostrat a la canalla
com amb només farina, sal i aigua, podien fer-se la seva
pròpia pasta per jugar a modelar. El polsim de guix va ajudar
a posar color a les masses i amb l’ajut d’uns globus, es van
fabricar boles sensorials per ajudar a relaxar-se. De nou, no
només els infants han gaudit de l’activitat, també els grans
s’hi han implicat i, fins i tot, algun padrí ha donat tota una
lliçó de com amassar!
El moment més esperat de la jornada, ha estat, però, el
vespre-nit amb el sopar i el ball. Més d’un centenar de
persones han degustat els entrepans, l’amanida de pasta i les
coques de recapte preparades pel càtering de la Pastisseria
Ariza de Lleida i, els músics del Duet Dandis, han amenitzat
la festa amb tot un repertori de diferents estils. El sorteig de
diversos detalls entre els assistents ha posat el punt final.
La revetlla d’Utxesa no hauria estat possible sense la
col·laboració de:
• L’Ajuntament de Torres de Segre, que ha aportat tota la
•
•
•
•

infraestructura i l’amenització del sopar.
Els serveis de la Pastisseria Ariza de Lleida i el Duet Dandis.
KUBIC Consultoria Tècnica i Grupo HASTINIK, que han cedit
els regals del sorteig
Els membres de la Junta de l’Associació i els col·laboradors
que han ajudat en l’organització.
Tot el veïnat, familiars i amics... d’Utxesa i de Torres de
Segre que han participat en les diferents activitats.

La Junta de l’Associació vol aprofitar l’avinentesa per
agrair a tothom per haver fet possible la ‘Revetlla’,
esperant que continuï tenint una bona acceptació el 2023.
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ACTE DE CLOENDA DEL PROGRAMA DE MESURES URGENTS D’OCUPACIÓ

PEL TANCAMENT PERIMETRAL DE LLEIDA I EL BAIX SEGRE
L’alcalde Joan Carles Miró, ha participat el dimarts 5 de juliol en la cloenda del projecte ‘Mesures Urgents
d’Ocupació pel Tancament Perimetral de Lleida i el Baix Segre’. L'acte s’ha celebrat a la Sala de la Canonja
de la Seu Vella de Lleida i ha comptat amb la presència dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels
municipis del projecte, així com representants del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i altres autoritats.
El programa de Mesures Urgents d'Ocupació pel Tancament Perimetral de Lleida i el Baix Segre (MUTP),
impulsat pels ajuntaments de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, es
va dissenyar per pal·liar els efectes de les mesures restrictives contra la covid-19 que es va aplicar
específicament en aquesta zona del Segrià l'estiu del 2020. Ha promogut la inserció laboral de 147 persones
i ha ofert ajudes per contactar-ne 62. En el cas del nostre municipi, s’ha assignat cinc persones que han
desenvolupat tasques diverses, sobretot en la campanya fructícola, entre l’allotjament i l’Ajuntament.
A més, també s'han dut a terme accions d'orientació a 90 persones i d'assessorament a 70 empreses.

L’alcalde de Torres de Segre juntament amb d’altres autoritats dels municipis veïns que s’han acollit a aquest programa en temps de Covid

NOVES ACTUACIONS D’ENDESA I DE COPATE AL RIU PEL TRACTAMENT DE LA MOSCA NEGRA
Aquest mes talment com en l’anterior, Endesa ha estat
ajustant el turbinat de les centrals hidràuliques de Seròs
i Camarasa per facilitar els treballs que es duran a terme
des del Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de
l’Ebre (COPATE) per combatre la mosca negra. Amb
aquesta acció, s’ha pretès garantir un cabal mínim del riu
Segre -de 6 m3/s a l’alçada de la ciutat de Lleida i de 16
m3/s a l’alçada de Seròs-, per facilitar les tasques
Recull de mostres per saber la població de larves d’aquests insectes
d’aplicació i efectivitat del tractament.
D’aquesta manera, COPATE ha dut a terme les actuacions següents al riu Segre, en relació al tractament de
la mosca negra: dimecres dia 13 de juliol de 8:00 a 13:00 hores s’ha fet el mostreig i, l’endemà, dijous dia 14
de juliol en el mateix horari, s’ha procedit a realitzar el tractament.
A més, la Companyia elèctrica de manera coordinada amb la CHE, han estat fent crescudes extraordinàries
del cabal a la part baixa del riu, per ajudar, també a combatre aquesta espècie ja que arrosseguen els
macròfits on hi posa els ous per tal d’entorpir, d’aquesta manera, la seva reproducció i proliferació.
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L’AINA FLORENSA REP LA MATRÍCULA D’HONOR
El passat dimarts 5 de juliol, la torressenca Aina
Florensa, juntament amb dues estudiants més
d’Alcarràs, han rebut de mans del director de l’Institut,
en Jesús Campa, la Matrícula d’Honor com a
reconeixement acadèmic als resultats obtinguts
durant el curs escolar.
Una distinció, a l’abast de ben pocs, que no és fruit de
la casualitat i que designa hores d’esforç, d’estudi i
molta dedicació.
Aquest reconeixement els permetrà obtenir la
gratuïtat de la matrícula del primer curs de grau.

L’Aina recollint la Matrícula d’Honor de mans d’en Jesús Campa

Des d’aquesta revista, hem considerat prou oportú dedicar-li un reportatge a l’Aina per aquesta fita, exemple
i model per a altres estudiants i ho hem volgut fer recollint les seves sensacions i compartint una mica les
‘claus’ de l’èxit en l’àmbit acadèmic. Moltíssimes felicitats i endavant!
1. Quin és el secret per aconseguir una Matrícula d'Honor? Quins serien
els teus consells?
“Penso que la constància i l’organització són dos factors importants per
obtenir bons resultats. A mi m’ha ajudat molt el fet d’anar fent les coses
dia a dia, tot i que també m’ha costat una mica mantenir aquesta
constància al llarg del curs. Tot i així, al llarg d’aquesta etapa he anat
aprenent a adaptar-me i superar les situacions que se’m presentaven.
Finalment, encara que soni molt a tòpic, crec que a part d'estudiar és
important trobar temps per fer activitats, com practicar algun esport o
simplement sortir amb amics, que serveixin per desconnectar i gaudir
d’aquests petits moments”.
2. Quines sensacions et desperten el fet d'haver-ho assolit?
“El fet d’haver aconseguit aquest reconeixement em fa sentir orgullosa i satisfeta del treball i esforç que han
suposat aquests dos anys de batxillerat.
Mai m’havia marcat com a objectiu el fet d’aconseguir aquesta matrícula, però estic contenta que s’hagi
valorat la meva feina i s’hagi vist reflectit en els resultats, a part de l’ajuda econòmica que suposa de cara al
curs vinent”.
3. Quin és el teu propòsit acadèmic i laboral? Què t'agradaria ser de gran?
“De cara a l’any que ve estudiaré arquitectura, ja que és una carrera que per una banda té una part de
matemàtiques i física, però sense oblidar la part artística i el món del dibuix. A partir d’aquí, m’agradaria anar
investigant i movent-me per aquest sector, intentant trobar el meu lloc i allò que més s’adapti a les meves
inquietuds.
Tot i així, no em tanco portes a res, ja que tot just començaré l’etapa de la universitat i sento que encara em
falten moltes coses per viure i descobrir.
Pel que fa al meu propòsit laboral m’agradaria poder dedicar-me a alguna cosa relacionada amb el món de
l’arquitectura a través de la qual pogués facilitar la vida de les persones i també centrar-me en la part més
artística”.
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ESTADES PEE ALCARRAS / TORRES DE SEGRE – ROBOTICA I ESCACS I TALLER DE MÚSICA
 Durant la primera setmana del mes de juliol s’ha dut a terme el taller de robòtica i escacs impartit per
SMART SCHOOL. Una cinquantena d’infants han gaudit d’aquesta activitat i han tingut l’oportunitat
d’introduir-se en el món de la Robòtica amb LEGO així com realitzar altres activitats de lleure.
Les places han estat subvencionades per als infants a través del Pla d’Entorn d’Alcarràs i Torres de Segre
i a través d’una subvenció del pacte d’estat contra la violència de gènere.
A partir del mes de setembre, l’activitat de Robòtica s’oferirà com a extraescolar a l’Escola
Carrassumada.

Tallers dinàmics i divertits que han fet gaudir als nens i les nenes participants d’experiències diverses i d’aprenentatge significatiu

 Per una altra banda, la segona setmana del mes de juliol, una vintena d’infants de 1r a 4t de primària han
assistit al taller de música, en horari de matí, i una quinzena de 5è de primària a 4t d’ESO, en horari de
tarda, on han perfeccionat el cant, la percussió, tocar l’ukelele així com descobrir les funcionalitats de les
ipads per a la música.
Els tallers de música han estat impartits per l’Intèrpret -Escola de Música amb qui l’Ajuntament de Torres
de Segre i l’Ajuntament d’Alcarràs tenen subscrit un conveni-, a través del qual els infants de l’Escola
Carrassumada gaudeixen de l’activitat extraescolar durant tot el curs.

Alumnat participant dels dos grups d’edat, experimentant amb instruments a la Sala d’Actes de la Plaça Catalunya

L’acció educativa del PEE va dirigida bàsicament a
l’alumnat de 0 - 18 anys i les seves famílies.
Alcarràs i Torres de Segre es van adherir al Pla
Educatiu d’Entorn l’any 2017.
La voluntat del Departament d’Ensenyament i dels dos Ajuntaments respectius, dins les regidories
d’Ensenyament, és la de coliderar un ambiciós projecte aprofitant el vincle existent entre l’alumnat dels dos
pobles que comparteixen l’Educació Secundària Obligatòria a l’Institut. L’objectiu és aconseguir cohesió,
coherència, coordinació i una acció continuada en el temps i en els projectes educatius de la comunitat
educativa de les dues vil·les, en els àmbits de l’educació formal, informal i no formal.
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ACTE DE CLOENDA DELS TALLERS DE MÚSICA DEL PLA EDUCATIU DE L’ENTORN A L’ESCOLA
Lo Casino d’Alcarràs ha estat el lloc escollit per a celebrar l’acte de cloenda dels tallers de música del Pla
Educatiu d'Entorn d'Alcarràs i Torres de Segre. Una proposta d’aprenentatge musical encaminada a
l’alumnat d’ambdós municipis que s’integren en aquest Pla Educatiu.
Un acte de tancament de curs en què ha assistit la regidora d’Educació, la Bianca Pop, en representació del
Consistori local i que ha destacat el paper important d’aquestes iniciatives conjuntes.
La vetllada s’ha acabat amb l'actuació de Fauna, un grup lleidatà, sortit en part d'alumnat de l'Intèrpret, que
han demostrat molt bones maneres sobre l’escenari i han cantat la cançó final amb alumnat dels tallers.

L’acte celebrat a Alcarràs ha reunit alumnat i familiars que han gaudit de la música fins al darrer instant, acomiadant el curs fins al setembre

FESTA DE COMIAT DE CURS I 8è ANIVERSARI DE L’AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS
El dissabte 9 de juliol, l’Agrupament Escolta Turribus ha organitzat una festa amb una doble celebració. Per
un costat, la cloenda del present curs i, per un altre, el vuitè aniversari de l’agrupament escolta local.
Infants, joves, caps, famílies i amics s’han reunit al pati de l’Escola Carrassumada al vespre per fer activitats
diverses (jocs, bingo…), sopar plegats i gaudir d’una mica de festa, ambientada en la temàtica ‘disco’, en la
que s’ha engrescat a la gent a venir disfressats per a l’ocasió, immortalitzant el moment en un photocall
representatiu.
En definitiva, ha estat un moment emotiu per recordar el curs que tanca i, sobretot, per agafar forces per
començar-ne un de nou a la tardor. Visca l’A.E. Turribus!

Un dissabte de celebració per acomiadar el curs i gaudir del vuitè aniversari de Turribus
Jocs col·lectius, disfresses, diversió, bon ambient i celebració
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TORNEN LES ‘NITS A LA FRESCA’ A LES PISCINES MUNICIPALS AMB ÈXIT D’ASSISTÈNCIA
La música a la fresca ha tornat a les piscines un estiu més i ho ha fet amb dos concerts durant aquest mes de
juliol i dos més que es faran durant l’agost.
En aquesta ocasió, el dissabte 9, s’ha pogut gaudir del primer concert de música en directe amb el grup ‘Three
Likes’ que ha acompanyat amb les seves versions a un públic que ha tingut l’opció de banyar-se a les piscines
de nit per combatre la calor. Però, el plat fort del mes ha estat l’actuació del conegut cantautor català, ‘Lo
Pau de Ponts’ que ha fet ofert als presents un ampli repertori d’algunes de les seves cançons i paròdies, amb
l’humor i la gràcia que el caracteritzen. Una proposta diferent que ha ajudat a fer més suportable la nit del
dissabte 23 de juliol, al nombrós públic present que s’ha desplaçat a les piscines i ha gaudit d’allò més de
l’actuació i del servei de bany i de bar durant la nit.

Ambdues actuacions han tingut una bona acollida de gent, sobretot la que ha ofert ‘Lo Pau de Ponts’

40 ANYS DE LA CARNISSERIA MASIP
Aquest mes de juliol, s’han complert
40 anys des que la Carnisseria Masip
va obrir les seves portes al públic de
Torres de Segre.
Era l’1 de juliol del 1982, quan la
Marisol Masip va fer realitat una idea
que portava al cap des de molt
joveneta, ja que a casa seva sempre
havien tingut ramat i obrir una
carnisseria era un projecte familiar.
Durant aquests anys, tota la família
Masip - Olivera han treballat de forma
conjunta per tirar el negoci endavant.
Un vespre d’aquest mes de juliol, ho
han volgut celebrar junt amb la
L’Olga i la Marisol Masip Olivera, amb el seu pare Paquito i la Júlia, la seva mare.
clientela, veïnat i tothom que ha volgut
fer una copeta de cava i un tastet dolç amb ells.
Des d’aquest espai, volem donar-los l’enhorabona per la celebració i desitjar-los molts anys més de salut
i de negoci.
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VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DURANT EL JULIOL
Sense que hi hagi una treva, de nou, hem de lamentar noves víctimes de violència masclista per part de les
seves parelles o exparelles.
El passat 25 de juliol, un home ha assassinat la seva dona de 50 anys, al municipi d’Abuñol (Granada). La
principal hipòtesi que valora la Guàrdia Civil és que l’home, de 60 anys, hauria matat la seva parella i després
s’hauria suïcidat. Amb aquesta víctima, si s’acaba confirmant, ja són 25 les dones assassinades en crims
masclistes aquest any 2022, segons el recompte del Ministeri d’Igualtat, que només té en compte els crims
comesos per les parelles o exparelles.
On demanar ajuda en cas de violència masclista?
Les dones que creguin que poden estar patint violència per part de la seva parella o exparella tenen diversos
recursos per demanar ajuda.
 Hi ha el telèfon específic d’atenció i informació: 900 900 120 (Funciona les 24 hores del dia tots els dies de
l’any, atén consultes i urgències; és gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial).

 En cas d’emergència, davant d’una agressió també es pot trucar al 112.
 WhatsApp al telèfon 601 00 11 22

VIVÈNCIES I MOMENTS ÚNICS AL CASAL D’ESTIU
Aquest mes de juliol, al Casal d'Estiu hem dut a terme tota mena d'activitats
per a grans i petits amb un fil conductor principal: l'Art. Alumnat i
monitoratge han estat uns autèntics artistes que han mostrat tota la seva
creativitat, tot fent un concurs de dibuix ràpid, estampant les nostres
samarretes, fent la pancarta de benvinguda al Casal que s’ha posat a
l’entrada al centre educatiu...
També s’han fet tallers de robòtica, un cop per setmana, així com tota mena
d'activitats divertides i entretingudes, que han fet més amens els matins
calorosos d’aquest estiu.
Però, d’entre totes, la proposta estrella d’aquest mes al Casal ha estat,
l'acampada nocturna. Els nens i les nenes s’ho han passat d’allò més bé
dormint en tendes d'acampada al pati de l'escola.
A més a més, han visitat el parc de bombers voluntaris de Seròs on han
pogut veure les seves instal·lacions, coneixent tot el material que duen al
camió i sentir-se com bombers i bomberes utilitzant les mànegues d'aigua.
En conclusió, l’estiu de moment està essent d'allò més entretingut, tot
esperant l'agost amb moltes ganes!

El mes de juliol ha omplert de moments màgics i divertits l’aventura del Casal d’Estiu
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8a EDICIÓ DEL FESTORRES
Del dijous 28 al diumenge 31 de juliol, Torres de Segre s’ha
vestit de ‘Festorres’, la Festa Major d’Estiu torressenca,
impulsada des de l’associació juvenil local JAEC, amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
L’inici de la celebració, ha estat la tarda – vespre del dijous
28 amb l’esperat ‘Pregó de festa’, des de la balconada del
local de la Coral ‘La Lira’ i enguany també del Club Esportiu
Pesca, que una vegada més han col·laborat en aquest acte
simbòlic, tret de sortida dels quatre dies de festa. El carrer
Comandant Mateu Salla, s’ha omplert de veïnat per assistir
a l’inici del FesTorres, amb un pregó d’allò més divertit a
càrrec dels actors alcarrassins del grup Bao-bap Teatre.
A la nit, l’actuació al recinte de ‘penyes’ dels discs-joqueis
locals Tomi & Wari, Cactus i Panxo i Eric han tancat el primer
de la resta de dies que quedaven.
L’endemà divendres 29 de juliol, la jornada s’ha iniciat amb
una sessió d’aquazumba a les piscines i un torneig de
voleibol al mateix complex. El denominat ‘sopar penyista’,
exclusiu als membres de les penyes, ha presidit una altra nit
de marxa amb les actuacions de DJ David Beatz i DJ Bleizy,
fins a la matinada.
Dissabte 30, ha estat la jornada més completa de totes amb
un seguit de propostes des del matí fins a la nit. Un parc
aquàtic a les piscines municipals ha fet la delícia dels més
menuts durant més de tres hores al matí.
A mitja tarda i a les mateixes instal·lacions, un ‘tardeo’ amb
còctels i l’actuació de DJ Panxo ha estat l’aperitiu del Sopar
popular que s’ha celebrat a l’esplanada de les penyes, en el
que hi ha participat un bon nombre de veïns i veïnes que han
gaudit d’un entrepà de llonganissa i música ambient en
directe amb el concert d’INMAR.
Acabada l’actuació de les dues cantautores, s’ha recollit
taules i cadires per deixar l’espai en condicions per gaudir de
la Nit remember fins a les 5:00 hores.
Els discs-joqueis locals Cactus & Panxo han agafat el relleu
per cloure la vetllada fins a les 7:00 hores del matí, moment
en què una txaranga ha amenitzat la jornada fent un
recorregut pels carrers de la vila amb els més valents i
valentes que encara no havien anat a dormir i posant el punt
final d’una nova edició del Festorres que recupera part de la
seva essència, després de dos anys marcats i condicionats
per la pandèmia de la Covid-19.

Visca el Festorres!
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CONTINUA LA CALOR, LES NITS D’IMSOMNI I LA SEQUERA PREOCUPANT
Als mesos de maig i de juny, ara cal afegir també el juliol. Tres
mesos, gairebé consecutius amb temperatures força altes,
superant els quaranta graus de màxima i els vint de mínima, en
molts dies, fruit de l’establiment d’un fort anticicló que sembla
quedar-se per uns dies mes, tot i el mínim descens de calor final.
El mes de juliol doncs, ha estat governat pel sol amb majoria
absoluta. Tan sols un impàs el dia 6, amb el pas d’un front de
tempesta, ha fet baixar la temperatura màxima fins a 10 graus,
deixant 19.1 mm de precipitació acumulada, gairebé la totalitat de
pluja registrada durant els 31 dies. L’altre front, l’hem viscut dies
després, en concret el dia 28 de juliol, amb una tempesta virulenta
que per sort, només ens ha afecta mínimament deixant marques de
calamarsa en la fruita d’entre un 10 i 15% en zones properes a
l’embassament d’Utxesa i que ha afectat més greument en
poblacions veïnes properes com Pla de la Font, Almacelles, Aitona...
Per altra banda, les alertes d’extremar precaucions per les
denominades ‘ones de calor’, amb els consells provinents de la
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya,
han estat una constant amb l’activació del Pla Alfa per forta calor i
també per risc d’incendi en tot el territori català, aquest últim com
a conseqüència de la sequera que acumula registres molt negatius
i que s’està convertint en un problema de difícil solució.

Els mapes de Catalunya de perill d’incendi forestal
s’han pintat de vermell i grana, gairebé tot el mes de
juliol, establint, en molts indrets, els nivells més alts.
Aquestes situacions de perill d’incendis forestals es
graduen en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3,
per a cada comarca.

• Nivell 0, nivell baix de perill d’incendi forestal
• Nivell 1, nivell moderat
• Nivell 2, nivell alt
• Nivell 3, nivell extrem de perill d’incendi

En resum, deixem un mes de juliol típic pel que fa a pronòstics i característiques, que ens deixa una mitjana
de temperatura màxima de 35,3 graus -1,5 graus per sobre de la del mes anterior que ja era elevada- i una
mitjana de temperatura mínima de 19,7 graus -1,7 punts més que el darrer període-.
La precipitació acumulada aquests dies, tot i ser baixa de nou, amb tan sols 26 mm, ha superat en 11,4 els
registres del mes de juny, però no deixa de ser insuficient enfront de la problemàtica de manca d’aigua.
TEMPERATURES MÀXIMES / MÍNIMES I PRECIPITACIÓ ACUMULADA «JULIOL 2022»
-ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE TORRES DE SEGREDIA

T. Màx.

T. Mín.

01/07/22
02/07/22

30,8°C
34,2°C
34,4°C
34,1°C
33,6°C
24,2°C
30,8°C
32,9°C
35,6°C
36,2°C
36,2°C

0 mm
15,0°C
0 mm
16,6°C
3.2
mm
18,7°C
0 mm
18,4°C
18,8°C 0.7 mm
17,7°C 19.1 mm
0 mm
16,5°C
0 mm
16,8°C
0 mm
18,9°C
0
mm
20,2°C
0 mm
19,1°C

03/07/22
04/07/22
05/07/22
06/07/22
07/07/22
08/07/22
09/07/22
10/07/22
11/07/22

Precipitació

DIA

T. Màx.

T. Mín.

Precipitació

DIA

T. Màx.

T. Mín. Precipitació

12/07/22
13/07/22

37,9°C
39,3°C
37,7°C
38,9°C
40,5°C
38,7°C
37,9°C
37,0°C
35,4°C
36,7°C
39,5°C

20,8°C
20,3°C
20,3°C
20,7°C
22,5°C
21,7°C
21,1°C
20,7°C
21,0°C
21,8°C
20,8°C

0 mm
0 mm

23/07/22
24/07/22

0 mm
0 mm
0 mm

25/07/22
26/07/22
27/07/22

0 mm
0 mm
1.3 mm
0 mm

28/07/22
29/07/22
30/07/22
31/07/22

34,7°C
38,9°C
37,4°C
34,0°C
32,4°C
33,2°C
34,6°C
33,7°C
35,2°C

19,0°C 0 mm
21,6°C 0 mm
21,4°C 0 mm
19,0°C 0 mm
18,1°C 0 mm
20,6°C 5.6 mm
21,0°C 0 mm
20,9°C 0 mm
21,1°C 0 mm

14/07/22
15/07/22
16/07/22
17/07/22
18/07/22
19/07/22
20/07/22
21/07/22
22/07/22

0 mm
0 mm

Temperatura màxima mitjana (mes): 35,3 °C
Temperatura mínima mitjana (mes): 19,7 °C
Total precipitació acumulada (mes): 26 mm
Amb negreta es destaquen els registres de temperatura més alts i més baixos segons les dades acumulades a l’estació meteorològica de Torres de Segre
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LA FOTOGRAFIA DEL MES

“Els voltors són aus carronyaires, és a dir, s’alimenten només d'animals morts (carronya). Una
característica particular de molts voltors és el seu cap pelat, desproveït de plomatge. Això és degut
al fet que un cap amb plomes s'embrutaria amb sang en introduir-lo dins de les carcasses
d'animals... Pot arribar als 12 quilograms de pes, amb una envergadura que supera els 2,5 metres.
Les plomes són de color ocre o canyella en la major part del cos. El bec és ganxut, típic dels
rapinyaires, i especialitzat en esquinçar teixits. Els dits són grisos i grossos”.

Josep M. Prada

Característiques de la fotografia
FOCAL: 225

EXPO: 1/2000
ISO: 800
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MILLORA LA QUALITAT DE L’AIGUA PERÒ CONTINUA EL REPARTIMENT DE GARRAFES
Un altre mes sense aigua de qualitat. Tot va començar
el 10 de juny, i des de llavors, a Torres de Segre es
continua recomanant no consumir aigua de l’aixeta,
tot i que el resultat de les últimes analítiques han
mostrat un gran descens de la concentració de
metolaclor (herbicida): s’ha reduït del 4% al 0,8%,
però el màxim permès és 0,5%.
L’Ajuntament ha modernitzat un dels tres filtres de
la depuradora municipal, substituint la sorra de sílex
per carbó actiu. Aquesta actuació ha contribuït en la
millora de la qualitat de l’aigua, però encara cal seguir
buscant una solució definitiva.
S’han modernitzat les instal·lacions de la depuradora municipal, substituint
filtres de sorra de sílex per carbó actiu.
El nou filtre de carbó actiu no dona l’abast
la seva utilització per a filtrar aigua.
completament. Funciona correctament amb un cabal d’uns 60m³/hora, però la demanada d’aigua a les cases
de Torres de Segre és superior i, per tant, és necessari millorar més la instal·lació. La pròxima actuació seria
incorporar un nou dipòsit de major capacitat que pugui filtrar uns 100m³/hora. D’aquesta manera, no només
la depuradora serà més eficaç, sinó que estarà preparada per si la demanda d’aigua augmenta en el futur.
Des de l’Ajuntament es continuarà informant sobre aquest tema. Durant aquests dies s’està treballant a nivell
tècnic i esperem poder compartir millors notícies aviat.

Recordeu!
Sempre que es pugui, fem un ús responsable de l'aigua.
Una menor demanda d’aigua per part del veïnat
contribueix a facilitar el funcionament dels dipòsits i
filtres municipals. A més, aquest estiu s’està patint una
situació de sequera general a tot Catalunya, fins i tot,
amb dràstiques restriccions en alguns municipis.
Afortunadament, a la nostra zona les reserves d’aigua
són més altes, no obstant, fem una crida per utilitzar
l’aigua amb sentit comú. Algunes mesures d’estalvi
poden ser minimitzar el reg de jardins, evitar reomplir
piscines i reduir el consum en el dia a dia dins de casa.

Repartiment d’aigua
Al pavelló poliesportiu el veïnat empadronat a Torres de
Segre pot recollir setmanalment dues garrafes d'aigua
mineral per persona. L’horari del servei és de 10:00 a
14:00 h i de 15:00 h a 19:00 h.
A l’app mòbil municipal Vilaconnect s’informa de l’inici
dels repartiments i quan temporalment s’esgota l’estoc.

S’han completat 5 repartiments d’aigua mineral pels veïns i les veïnes:
cada persona pot recollir dues garrafes a la setmana

Christian Aranda
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NETEJA I TRACTAMENT DE LES HERBES ADVENTÍCIES
Al llarg d’aquests dies, membres de la brigada municipal han estat efectuant actuacions de neteja de les
herbes adventícies -conegudes popularment com a ‘males herbes’, perquè són espècies invasores que
creixen molt ràpidament-, a diferents punts de l’espai públic.
L’actuació en concret que dura uns dies contempla, sanejar els escocells de l’arbrat viari, de la via pública i
dels diferents espais municipals concorreguts, tot retirant l’herba que hi creix i aplicant un tractament per
evitar de nou el seu creixement.
Una tasca necessària, sobretot ara en aquesta època de l’any, ja que la proliferació d’aquestes herbes va en
augment i suposa un risc d’incendi si es descuida en excés.

Actuació de neteja de ‘males herbes’ a la vorera de l’Avinguda Pau Casals i aplicació de producte amb el tractor a la Plaça Països Catalans

INSTAL·LACIÓ D’UNA TAPA DE REGISTRE A L’ALLOTJAMENT MUNICIPAL
Per mirar de resoldre més fàcilment futurs problemes d’embossament en les canonades d’aquest edifici
municipal, ubicat al recent estrenat nou carrer Santa Bàrbara, l’equip de la brigada ha instal·lat un registre
amb una tapa de ferro. Amb aquesta actuació, s’habilita un punt d’accés directe a les canonades principals
del recinte i una opció més còmoda per actuar en el cas d’obstrucció o problemes de desguàs.
S’ha aprofitat també per efectuar un seguit de tasques de manteniment a les instal·lacions d’aquest edifici
municipal que es troba gairebé al 100% de la seva ocupació.

Imatge de l’actuació efectuada a l’exterior de l’allotjament municipal
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INSTAL·LACIÓ DE NOU PARQUET I PINTADA DE PARETS A LA LLAR D’INFANTS
De cara a l’imminent inici del curs escolar el pròxim mes de setembre, aquests dies s’estan efectuant
diferents tasques a les instal·lacions de la Llar d’Infants Carrassumada que complementaran les habituals
actuacions de posada a punt i/o manteniment.
 En aquest sentit, s’han estat pintant les
parets de les diferents aules que
confeccionen el centre educatiu infantil
amb colors agradables i que oferiran
lluminositat a l’espai.
 S’ha substituït el parquet del terra de
tota la Llar per una tarima laminada
nova. Després de retirar les làmines
antigues, malmeses per la humitat i
l’aplicació de productes de neteja durant
tots aquests anys, s’ha procedit a instal·lar
el terra nou, d’una major resistència al
fregament i adaptat a les condicions que
exigeix aquest espai educatiu municipal.

Les tasques de pintura de parets i retirada del parquet vell han ocupat uns dies

 S’ha instal·lat nou enllumenat LED a les diferents aules, amb plafons integrats al sostre, que substitueixen
als anteriors que funcionaven amb bombetes i suposaven un elevat cost de manteniment i de consum.
Unes actuacions importants que han de permetre millorar la instal·lació i oferir un lloc més segur, agradable
i estèticament més atractiu per l’alumnat i la comunitat educativa en general.

Diverses aules amb les parets pintades i el parquet nou instal·lat
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ALTRES ACTUACIONS DIVERSES EFECTUADES
A més de les principals actuacions que s’han dut a terme al llarg del juliol, descrites en bona part fins ara, n’hi
ha hagut d’altres més secundàries o que són habituals cada mes, d’entre les quals destaquem:
• S’ha col·locat una presa d’aigua en un habitatge del carrer Saladà que ho havia sol·licitat, ja que la
canonada antiga estava obstruïda. Per efectuar l’esmentada tasca, s’ha hagut d’efectuar una obertura al
carrer per connectar al punt de subministrament general, restablint el forat per deixar-ho de nou
transitable.
• Reparació d’embornals trencats o en mal estat. Com en d’altres ocasions en els darrers mesos, s’han estat
arreglant trams de voreres que estan trencades i suposaven risc d’entrebanc per als vianants. En aquesta
ocasió, es mostra l’actuació feta al carrer Raval de la Barca, just davant de l’establiment Clarel.
• Neteja d’espais comuns. Membres de la brigada, han continuat realitzant tasques de neteja diària en
diferents punts de la vila, tot recollint brossa i escombrant, coincidint amb l’època de l’any que hi ha més
gent al poble a causa de la campanya fructícola.

INSTAL·LACIÓ D’UN SENYAL I RECOL·LOCACIÓ DELS CONTENIDORS AL CARRER BARRI NOU
Al carrer Barri Nou, la brigada municipal ha posat
un senyal per indicar el sentit de circulació
correcte dels vehicles, que han de passar per la
dreta de l’illa de contenidors quan venen dels
carrers Raval de la Barca o Ramon Llull.
Precisament, també s’ha aprofitat l’actuació per
recol·locar els sis contenidors que hi ha. Fa uns
mesos, va retirar-se la cabina de Telefónica de
l’espai, l’última de Torres de Segre, i els
contenidors van desplaçar-se provisionalment més
a prop del carrer Saladà.
Ara, s’han situat de manera definitiva cap al centre
de l’esplanada, permetent una major visibilitat i
seguretat al STOP que hi ha de la zona i impedint
l’estacionament per a poder facilitar la circulació
de vehicles i vianants.

Col·locació de la senyal i la disposició ordenada dels contenidors
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NOVETATS EN LES PRINCIPALS OBRES MUNICIPALS
Les actuacions més importants de Torres de Segre han continuat avançant durant el juliol. Com cada mes,
detallem les novetats destacades:
• Al futur Centre Cívic s’ha seguit amb la col·locació i connexió de les diferents instal·lacions tècniques,
destacant la climatització i el sistema antiincendis, que ja estan col·locats correctament.
Després d’haver sellat el ‘pladur’ i donar la primera capa de pintura a l’interior, també s’ha iniciat la
instal·lació de la il·luminació a la planta superior. En les pròximes setmanes es preveu posar l’ascensor i
finalitzar les tasques de fontaneria, que posteriorment, podran donar pas a l’enrajolament d’espais com
els lavabos.

Algunes imatges que mostren els avenços esmentats en les diferents estances del Nou Centre Cívic

• Tal com vam explicar en l’anterior
revista, la nova zona d’esbarjo del costat
de l’Escola Carrassumada ja està
pràcticament completada.
El parc infantil és obert perquè la canalla
hi pugui jugar i només queda culminar la
pista esportiva. L’equipament que hi
falta (les dos porteries de futbol, les
quatre cistelles de bàsquet i les tanques
que encerclen l’espai) està previst que
arribin aquest mes d’agost i es puguin
instal·lar en els pròxims dies.

Imatge aèria del parc infantil i de la pista esportiva que en breu es finalitzarà
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COMUNICAT SOBRE LES OBRES AL CARRER VALL
L’Ajuntament informa que les obres del carrer Vall estan aturades a causa
de l’esvoranc que s’ha descobert en iniciar les obres de la nova entrada al
Centre Cívic.
El constant pas d’aigua d’una fuita antiga ha provocat que la terra del
subsol estigui fangosa i sigui poc estable. A més, s’ha detectat que la
cimentació de l’edifici a la part del xamfrà està descalçada pel pas
d’aquestes aigües freàtiques.
Com a conseqüència, ha estat necessari fer un nou projecte que contempla
aquestes actuacions necessàries, tant a nivell estètic com de seguretat. El
pressupost inicial del Centre Cívic, ara es veu incrementat en 50.000€
(canalització de l’aigua de sota de l’edifici) i en 60.000€ (reforçament del
terreny i omplir el forat detectat). A més, també cal afegir el cost ja previst,
estimat en 100.000 €, de reurbanització de l’encreuament de la zona (des
de la plaça Lluís Pelegrí fins al carrer Raval del Pont).
Tenint en compte l’import d’aquesta despesa
addicional, cal fer una modificació dels
Pressupostos Municipals i s’ha de dur a terme la
licitació corresponent. Es preveu que amb tot això,
l’obra pugui continuar en uns tres mesos.

El carrer Vall, que actualment està tallat al trànsit, amb les noves canonades
que han de servir del desguàs de les aigües pluvials

Des de l’Ajuntament, som conscients de les
molèsties que causa aquest contratemps al veïnat,
però també considerem que l’actuació és realment
necessària per millorar aquest punt de l’entrada de
la vila.
Esperem que l’obra es completi tan aviat com sigui
possible també per poder restablir el pas al trànsit.

PREPARATIUS PER A CELEBRACIONS DIVERSES AL MUNICIPI
La brigada municipal ha estat l’encarregada aquests dies
de preparar els espais del poble que han acollit
celebracions diverses al llarg del mes de juliol.
Primer, han dedicat esforços en el muntatge de l’espai
que ha acollit la Revetlla d’Estiu de la Vall d’Utxesa i del
concert ‘Fem Banda’ a la plaça Lluís Pelegrí.
Per una altra banda, també s’han estat movent taules i
cadires per traslladar-les de manera provisional en els dos
concerts de les ‘nits a la fresca’, a les piscines municipals.
Les diferents penyes muntades amb el sistema elèctric instal·lat
En darrer terme, s’ha estat preparant l’espai i la
infraestructura que ha acollit l’edició d’enguany del Festorres, reubicada a l’esplanada lateral del camp de
futbol. En aquest sentit, la instal·lació elèctrica, amb els endolls i quadres, que donés la potència suficient de
llum per garantir el funcionament de les ‘penyes’ amb els seus equips de música i neveres respectives, el
transport d’aquestes i dels palots per les mateixes i la neteja i condicionament del terreny on s’ha celebrat la
festa, han estat algunes de les feines realitzades.
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-Hereu de Torres de Segre i de la comarca del Segrià 2022-

Va néixer el dia 8 de juliol de l’any 2003, per tant, té 19 anys.
Fill de la Rosanna i el Joan. Té un germà més petit, el Max.
Actualment, treballa al Bon Àrea de Torres i estudia Ciències
polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.
Al Joan li agrada molt sortir amb els amics i és aficionat als
esports en general.

ENTREVISTA
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-Pubilla de Torres de Segre 2022-

Va néixer el dia 14 de maig de l’any 2003, per tant, té 19
anys. Filla única del Cèsar i la Maite.
Recentment, ha fet un curs d’atenció a persones en situació
de dependència a l’Institut Ronda de Lleida.
La Irene gaudeix amb els infants i amb les seves amigues.

Alba Farré, d’Alguaire, i Joan Vizcaya, de Torres de Segre, van ser proclamats respectivament com a Pubilla i Hereu del
Segrià, en la gran festa del Pubillatge Comarcal del Segrià, celebrada a Alguaire, el dia 28 de maig.
La nostra Pubilla, la Irene Ruestes, també va presentar-se, però malauradament no va ser escollida. Hem aprofitat aquest
nomenament i el fet que el pubillatge de Torres ja ha traspassat la meitat del seu any de representació, per a parlar amb
el Joan i la Irene, Hereu i Pubilla adults del municipi.

Com vàreu trobar les proves de la convocatòria del pubillatge comarcal?
JOAN: “Jo, era l’únic que em presentava com a Hereu. Tot i així, vaig
haver de fer les proves. De tota manera, hauria preferit que algun noi
més s’hagués apuntat. Com que no tenia competència ni tenia pressió,
estava més relaxat i vaig trobar les proves bastant fàcils. Val a dir que
les preguntes tractaven de cultura catalana, especialment enfocades
cap al Segrià. La cultura catalana és un tema que sempre m’ha
interessat. L’oral imposa més, tens tot un jurat al davant que t’escolta.
A mi, em van fer ‘vendre’ Torres i ho vaig fer el millor que vaig poder”.

IRENE: “Nosaltres, ens vàrem
presentar un total de 5 pubilles de
la comarca.
Personalment, no m’esperava
que les proves escrites fossin tan
difícils. A la prova oral, em vaig
ficar nerviosa i vaig respondre ben
poca cosa”.
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Joan, per què creus que hi ha molts Hereus del Pubillatge local que no es presenten a l’elecció comarcal?
JOAN: “Crec que el tema de les tradicions catalanes t’ha d’agradar
molt, i si a més a més li has de dedicar més temps del que li
dediques al Pubillatge local, hi ha nois que ho valoren i no es volen
presentar. Cosa molt respectable i entenedora.
Jo de tota manera, tinc molt clar, igual que al pubillatge de Torres,
que si en algun acte no hi puc anar, no passa res”.
Com et vas trobar com vas ser proclamat?
JOAN: “No vaig saber que era únic candidat fins al mateix dia de
la proclamació. Aquell dia, vaig estar molt content, perquè tot i
saber que seria proclamat Hereu comarcal, el fet que em fiqués la
faixa el Marc Torrelles, Hereu de Torres i Comarcal també, em va
fer molta il·lusió. El Marc és amic meu i es dona la casualitat que
ell m’ha ficat les dues faixes que porto”.

Maig 2022. En Marc Torrelles posant la faixa comarcal
com a nou Hereu del Segrià, al Joan Vizcaya

I el teu primer discurs com a Hereu Comarcal, com va anar?
JOAN: “Vaig adreçar-me a la gent, sense tenir cap discurs preparat. No tenia temps a ficar-me nerviós perquè
havia de pensar el que volia dir. Segurament, si hagués tingut alguna cosa preparada hauria estat pitjor”.
Irene, què vas sentir al veure que no havies estat escollida?
IRENE: “Em vaig sentir bé. Jo, ja tenia clar que, tan si era escollida
com no, aquesta convocatòria era una oportunitat que se m’oferia i
calia aprofitar-la. Molt contenta també pel Joan”.
Què t’ha suposat, fins ara, ser Hereu Comarcal?
JOAN: “Fins ara, als actes que he anat, m’he trobat molt orgullós de
poder representar tant a Torres de Segre com al Segrià. La nostra és
la comarca oblidada de Catalunya. Hem de demostrar, a la resta del
país, que som igual, o millors, que qualsevol altra comarca”.
Us presentareu a l’elecció del pubillatge nacional?
La Irene Ruestes, vestida de catalana, en una de les
sortida del pubillatge en les que ha participat

JOAN: “Sí, m’hi presentaré”.

IRENE: “Jo també”.

En aquests moments, esteu més o menys a la meitat de la vostra representació del Pubillatge de
Torres. Què tal fins ara?
JOAN: “Jo, no he fet tantes sortides, tinc una
agenda bastant atapeïda. Durant la setmana estic a
Barcelona i quan arribo a Torres, treballo durant el
cap de setmana.
Tot i això, faig els possibles per compaginar alguna
que altra sortida. He anat sempre allà on he pogut.
L’altre dia, em vaig quedar flipant, perquè en una
festa, uns joves em van reconèixer com l’Hereu de
Torres i del Segrià”.

IRENE: “Fins ara molt bé! He fet aproximadament
una vintena de sortides, si puc, no me’n perdo cap.
Durant les sortides, fem molta pinya amb el
pubillatge de Torres i tenim l’oportunitat d’anar a
llocs on no hem estat mai. Ja coneguem molta gent i
a nosaltres també ens comencen a conèixer.
Intento també anar a tots els actes que es fan al
poble, crec que és molt important donar suport al
nostre municipi”.
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Sentiu que l’Ajuntament i el poble us fa costat?
JOAN: “Sí, sento que se’ns dona a suport. Quan poden, sigui aquí
o a fora, sempre hi ha algun/a representant de l’Ajuntament que
ens acompanya. També hi ha una de les mares del Pubillatge que
és regidora i sembla que sempre estiguem acompanyats”.

IRENE: “No tinc cap crítica al respecte.
Considero que l’Ajuntament ens ajuda
en tot el que pot”.

Si tot va bé, us queden cinc mesos de representació de Torres, podem fer una mica de balanç. És com
us havíeu imaginat?
JOAN: “Depèn, els actes en si de
proclamacions i comiats, la majoria
són una mica avorrits, la gràcia està
en l’abans i el després, els sopars, les
festes... Fer les entrades també és
bonic, et sents orgullós. Un cop ho
acceptes tot en un conjunt, ho
trobes perfecte...”.

IRENE: “Hi ha actes de tota manera, però en un conjunt està molt
bé perquè trobes gent de tota Catalunya. Les sortides en les quals
s’organitzen actes a la nit, són les que més m’agraden. Hi ha sopar,
música i molt bona entesa entre tot el pubillatge.
M’agrada molt també anar als comiats, perquè anem a donar
suport al pubillatge que ja ha acabat i recordes moments viscuts.
A les sortides, fem molt goig tot el grup de Torres vestits i vestides
de catalans/es, som dels grups més nombrosos”.

Voleu afegir alguna cosa més?
JOAN:
“Visca
Torres,
visca el Segrià i
visca Catalunya
Lliure!”.

Joan Vizcaya Ramírez

IRENE: “Em sembla que
quan deixaré de ser
Pubilla de Torres, en
principi em sabrà greu,
però podré continuar fent
sortides com a ‘caducada’.
Ara, és el moment que,
tant el Joan, com jo, i la
resta
del
pubillatge
gaudim d’aquest any”.

Irene Ruestes Bernis
“Davant d’una societat en que els valors semblen estar
en decadència i que el respecte per les tradicions estigui
passat de moda, trobar joves que s’impliquin i que
estiguin disposats a gastar part del seu temps i diners en
recórrer Catalunya vestits de catalans/es i aguantar
protocols feixucs, sembla ,si més no, un fet extraordinari.
Quan tens al davant a la Irene i al Joan, ho acabes
d’entendre. Ella té una voluntat de ferro i creu que el
Pubillatge és una oportunitat de creixement personal, el
Joan porta Catalunya a la sang i fins als peus, ja que fins
i tot, va venir a l’entrevista amb espardenyes de català.
Visca doncs el Pubillatge de Torres de Segre!”.

La Irene i el Joan al balcó de l’Ajuntament de Torres de Segre

Pepita Ruestes i Piñol
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre
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espai d’història local
ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -15a PARTAVINGUDA PAU CASALS -cinquena partEl relat que encetem tot seguit en aquesta edició de la revista, fa
referència als establiments comercials que hi ha hagut al segon tram
de l’avinguda Pau Casals i que, malauradament per alguna
circumstància, ja han desaparegut.
Amb la següent exposició, tancarem el tractament d’aquest carrer que
ha estat i continua essent un punt neuràlgic del nostre poble, de gran
valor històric i una via molt important tant d’entrada com de sortida.
PUB, BAR I RESTAURANT QUELO’S

(avinguda Pau Casals, 21)

El Pub Quelo’s, des de finals dels anys setanta i durant molts
temps, va ser el lloc d’esbarjo de moltes generacions de joves
del poble.
El Bar i restaurant ha estat sempre un punt de referència de
la bona gastronomia i servei.
Ja fa uns anys, que aquest establiment de restauració està
tancat al públic.
CENTRE D’ESTÈTICA ÀNGELS

(avinguda Pau Casals, 27)

La Maria Àngels Piñol Companys va treballar, de ben
joveneta i durant molts anys, a la Cooperativa de fruita.
Es va casar amb l’Isidoro Miarnau Català, el 29 d’octubre
de l’any 1978.
Fou a principis d’aquell mateix mes d’octubre, quan es va
matricular per anar a estudiar estètica al Centre de
formació Martal de Lleida. Evidentment, no va poder
començar les classes fins al novembre i, aquest mes
d’endarreriment, li va suposar un esforç complementari
que li va fer replantejar-se continuar estudiant.

Façana actual de l’habitatge que va acollir el Centre d’Estètica

Maria Àngels:
“Allí tocàvem moltes matèries: medicina, dibuix artístic, lineal... Hi havia una professora molt estricta. Al
començar un mes més tard, em va costar agafar el ritme. Sort que sempre he comptat amb el recolzament
de l’Isidoro que em va animar i ajudar a continuar. A més a més, jo també tenia problemes cutanis a la
cara i això em va acabar de decidir a estudiar estètica, tot i que abans sempre deia que volia ser mestra
perquè la canalla sempre m’ha agradat molt”.
Una vegada la Mª Àngels va acabar els estudis, va començar a fer algun tractament a casa seva.
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L’any 1981, va néixer el seu primer fill, l’Oriol. Va ser aproximadament l’any
1989 quan va obrir el centre d’estètica, als baixos del número 27 de
l’avinguda Pau Casals. Allí, van condicionar una sala per a treballar, una
saleta d’espera, un petit magatzem i un lavabo. Hi va fer una porta d’entrada
i una de sortida per tal de conservar la privacitat dels clients i les clientes.
Maria Àngels:
“En un principi, vaig pensar que podria fer
dues sales, una pels tractaments facials i
una altra pels corporals. Això hauria
comportat, a la llarga, que jo sola no m’ho
pogués portar i hauria hagut de llogar
segurament a més gent.
Vaig veure que les meves clientes volien
que jo les atengués i vaig desistir. Vaig fer
una sola sala de treball que pogués
controlar jo sola”.

La Mª Àngels Piñol, al seu saló de bellesa de l’avinguda Pau Casals

L’Àngels sempre ha treballat sola. Els
serveis que oferia al centre eren força
variats, anaven des de tractaments
corporals, depilacions amb cera, neteges,
embelliment de mans, tractaments de
peus, ungles, massatges limfàtics, plaques,
tractaments amb algues, anticel·lulítics,
reafirmants... fins a venes fredes o mantes
elèctriques.

Hi va haver un temps en què estava decidida a estudiar un Grau Superior de Podologia, però davant el
naixement del seu segon fill, en Jordi, l’any 1984, va desestimar aquesta opció.
De tota manera, segons ens explica, no ha volgut passar mai davant dels professionals metges. Quan hi
havia algun problema de peus, enviava a les clientes al podòleg o quan havia de fer un massatge o algun
altre tractament una mica complicat, sempre demanava el resultat diagnòstic del facultatiu en qüestió, que
certificava la conveniència o no i el tipus de tractament que s’havia de realitzar.
Uns anys més tard, la sala gran de treball del centre d’estètica es va partir, a fi i efecte de condicionar un
espai més petit per posar el servei de raig UVA, que va ser un ‘boom’ en aquella època. Aquest bronzejat
artificial, era una tècnica que requeria molta cura i per a la que la Maria Àngels va haver de fer cursos
d’especialització.
Evidentment, durant la seva trajectòria professional, va anar posant-se al dia en la modernització dels
serveis estètics i va titular-se també en les tècniques de massatge, quiromassatge, reflexologia podal i Flors
de Bac, entre altres.
Maria Àngels:
“Jo estava molt al damunt dels tractaments de les meves clientes. En aquest sentit, era molt estricta amb
la durada i la periodicitat de les sessions”.
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Malauradament, la Maria Àngels va començar a tenir molèsties als braços, degut a la feina i a la força que
aquesta requeria, que van degenerar en diferents operacions dels tendons de les espatlles. Aquest, fou el
principal motiu pel qual va haver de tancar el negoci de manera definitiva.
Maria Àngels:
“L’any 2010, em van fer la primera intervenció i al 2011, la segona. Mentre estava convalescent i m’estava
recuperant, vaig buscar una altra professional titulada que es fes càrrec del Centre d’estètica. Em sabia
greu que el poble es quedés sense aquest servei.
Al cap d’un parell d’anys, ho vaig voler tornar a intentar, però al veure que jo no podia, vaig decidir plegar
l’any 2014.
La feina d’esteticista i de quiromassatgista ha estat una de les etapes més boniques de la meva vida.
M’hauria agradat jubilar-me fent això, però no ha pogut ser.
Vaig acabar estimant a la gent que venia a casa, i ells i elles a mi. Una vegada, una clienta em va dir que
tenia unes mans que ho curaven tot! I això t’omple de satisfacció”.

Diferents estands d’ ‘Estètica Àngels’ a la Fira de Sant Isidre de Torres de Segre que es va fer durant molts anys al pavelló

FÀBRICA DE BEGUDES CARBÒNIQUES MONTSERRAT CHARLES

(avinguda Pau Casals, 31)

L'any 1978, el Montserrat Charles i la Pepita Roca, van traslladar a
l’avinguda Pau Casals, número 31 (abans 12), l’empresa de
begudes en la que treballaven al carrer Vall.
Als baixos d’aquesta casa del carrer Pau Casals, hi tenien la
maquinària de producció de begudes, el magatzem i els camions de
distribució. La part superior era, i encara és avui dia, el domicili dels
propietaris.
Aquest antic negoci en concret, ja va ser tractat en força detall, en
l’edició de març de l’any 2021 de la revista ‘El Pregoner de Torres’,
número 65.
És per aquest motiu, que us aconsellem tornar a llegir l’article en el
‘Sabies que...’ d’aquell butlletí, per a tenir més informació d’aquesta
empresa.
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TALLER DE L’ABELARDO VIAÑA

Any 1956. L'Abelardo, amb 17 anys, travessant amb la
seva vespa el pont de Torres. Des de ben jove, va tenir
afició pels vehicles de motor.

(avinguda Pau Casals, 37)
L’Abelardo Viaña, vivia amb els seus pares, el Rossendo i la
Trinitat, i el seu germà, el Josep Maria.
Va fer els estudis bàsics a l’Escola de Torres de Segre i després va
estudiar comerç en una acadèmia de Lleida. Quan va finalitzar
aquests estudis, tenia la possibilitat d’entrar a treballar en un
banc, però la seva gran afició era la mecànica de vehicles, i va
començar a treballar d’aprenent en un taller de la Molla a Lleida,
durant quatre o cinc anys.
Segurament que el fet que el seu pare, el Rossendo Viaña,
hagués estat el conductor del cotxe de línia de Torres a Lleida
durant quaranta anys, va resultar un factor de pes important
perquè l’Abelardo agafés, des de ben jovenet, l’afició per la
mecànica en general.

Era cap a l’any 1962 quan
l’Abelardo obrí les portes del seu
primer taller als baixos de la casa
dels seus pares, al carrer Creu,
número 1. Llavors, no hi havia
massa cotxes ni tractors per
arreglar. La porta d’entrada era pel
carrer Creu, on encara es pot veure
una gran portalada de fusta. Tot
just entrar i a poca distància ja hi
havia la fossa, on més d’un
A l’esquerra, la casa del carrer Creu, que va acollir el primer taller de l’Abelardo.
despistat havia caigut. Per aquesta
A la dreta, el mateix habitatge amb la porta d’accés al carrer Vall.
porta, hi podien entrar els
camions, i per la porta lateral que donava al carrer Vall, hi entraven i sortien els cotxes.
Aleshores, al municipi, hi havia alguns camionets que treballaven i passaven per les mans de l’Abelardo: el
camió del Serafinet i el Rubio, el del Quimet Pallarés o el del Josep Andreu..., entre altres.
A poc a poc, l’espai es va fer petit i els cotxes arreglats havien de quedar-se al carrer Vall, mig a dalt i baix
de la vorera. Moltes vegades, això comportava que alguna antena de ràdio o algun retrovisor desaparegués.

Façana de la casa on es posà el nou taller i la casa.

El 19 de maig de l’any 1966, l’Abelardo es casà amb la Pepita
Piñol. El 1970, la parella va comprar els terrenys de
l’avinguda Pau Casals, a l’alçada del número 37. Allí, hi van
construir el nou taller mecànic, que va obrir les portes al
públic durant la primavera de l’any 1971, un cop van tenir
tots els permisos reglamentaris requerits per ‘Indústria’. Deu
anys més tard, a la part de dalt del taller, s’hi van fer la casa.
En aquest nou espai, al ser més gran, va poder encabir més
vehicles i maquinària, per reparar o fer el manteniment.
Aleshores, hi havia una empresa de Torres que va arribar a
tenir un flota de 7 camions i ell se n’encarregava de fer la
seva posada a punt després de cada viatge o reparacions.
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Pepita Piñol:
“L’Abelardo, vivia per la seva feina, li agradava molt i sabia el que feia. Estava
més preocupat en fer bé la feina que no pas en cobrar-la i, en aquest sentit,
treballava les hores que fos necessari. Mai cap camió va perdre un viatge perquè
ell no el tingués a punt. Encara que hagués de treballar el diumenge pel matí,
ho feia. Estava disponible a qualsevol hora. A l’estiu, normalment quan
dinàvem, sempre havia de fer alguna reparació d’algun tractor que s’havia
espatllat al camp carregat de fruita. Ell, a la furgoneta, sempre portava un caixó
de fusta amb unes eines, les pinces i una bateria per a poder arrencar els vehicles
que s’havien quedat aturats. A l’hivern, molts matins havia d’acudir també a
engegar algun camió que havien deixat al ras i se li havia congelat la bateria”.

L’Abelardo Viaña

A l’Abelardo, no li agradava deixar els vehicles reparats al carrer. Si
a l’interior del taller no hi cabien, ràpidament, trucava al seu
propietari o propietària perquè el vingués a recollir, sempre
deixant-lo tancat i guardant les claus ell o la seva esposa. Si quan
venien a recollir-lo el taller estava tancat, la Pepita els tirava les
claus pel balcó.
La Pepita Piñol, a poc a poc va complementar la feina de l’Abelardo
ajudant-lo en la comptabilitat, telefonant als clients, fent factures i
anant-les a cobrar per les cases. Tot i que la comptabilitat que havia
de presentar-se a l’administració, la hi gestionava el gestor que hi
havia en aquell temps a Torres, el Barrachina.
Pepita Piñol:
“A l’estiu de l’any 80, l’Abelardo i jo vam anar un
parell de dies a la platja amb la meva mare, la Lluïsa
Companys, la seva cosina , la Josepa i el seu fill Josep,
a un apartament que els cedien cada any des de
Fecsa, lloc on ell treballava. Vàrem marxar el
dissabte al migdia per a dinar allà i la intenció era
tornar el diumenge a la tarda. Es veu que durant el
dissabte a la tarda, els pares de l’Abelardo van estar
cremant cartrons al taller en una estufa de llenya que
hi havia. Per desgràcia, una guspira va fer cap a uns
branquillons d’oliver sec que els sogres guardaven Actualment, la Pepita encara guarda moltes de les eines del seu
dels trossos que tenien al Cogul, i es va prendre foc. marit. A la imatge es pot veure l’estat actual d'una zona de treball
del taller de l’avinguda Pau Casals.
Per sort, els nostres veïns del davant, el Fidel Català i
la Pilar Ruestes, van veure el foc i van trucar als pares de l’Abelardo. Amb altres veïns i persones del poble,
van trencar una finestra, van entrar al taller, i amb l’extintor que tenien del magatzem de fruita i els
nostres del taller, van evitar que es propagués encara més el foc.
Quina casualitat que nosaltres, el diumenge al matí, ens vam trobar a la platja amb una família de Torres
que ens va explicar el que havia passat, i vam tornar ràpidament al poble. Quan es va calar foc a dins del
taller hi havia un camió i varis vehicles. D’aquests, una moto va resultar cremada i en vam haver de
comprar una de nova”.
L’any 2004, l’Abelardo es va jubilar als seixanta-cinc anys i va tancar el taller. Va morir 10 anys més tard.
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ESTÈTICA I PRODUCTES NATURISTES MONTSE FAIRE

Façana actual on s’ubicà el negoci de la Montse Faire

(avinguda Pau Casals, 74)

Durant uns anys, en una petita estança del
magatzem ubicat a l’avinguda Pau Casals,
número 74 -propietat de la família Ruestes
Piñol-, l’esteticista, terapeuta i quiromassatgista
Montse Faire hi va condicionar la seva consulta,
que aleshores tractava tant els temes de millora
de cos com de salut alimentària.
Aquesta consulta va estar en funcionament fins
l’any 2005 quan va traslladar-se al carrer
Pompeu Fabra.

LA GUARDERIA DE L’ANNA BORRÀS I LA PEPITA RUESTES

(avinguda Pau Casals, 76)

Era l’any 1995 quan en aquesta altura del carrer Pau Casals, concretament a
la casa de la Pepita Ruestes i on aquesta vivia amb la seva filla, es va obrir
una guarderia.
Aquell mateix any, Torres de Segre s’havia quedat sense aquest servei i
l’Ajuntament va obrir un procés de selecció de candidates. Després d’aquest
procés, l’Anna Borràs i la Pepita es van associar i determinaren gestionar de
forma conjunta la guarderia, a les instal·lacions de la casa d’aquesta última.
Ambdues tenien filles pròpies, l’Anna a la Tània i l’Òria i la Pepita a la Laura,
i així podrien continuar cuidant-les.
A tal efecte, van condicionar tots els baixos, posant suro en totes les parts baixes de les parets, protegir
endolls i llocs perillosos i comprant mobles i tots els materials necessaris per a la seguretat i l’entreteniment
dels infants que hi serien allotjats.
La casa - guarderia també disposava d’una petita terrassa amb pati interior que proporcionava a la mainada
una perfecta zona d’esbarjo, sense la necessitat de sortir al carrer. En aquesta zona, a l’estiu, hi van instal·lar
una moqueta amb una petita piscina i una mànega d’aigua que era la delícia dels menuts i les menudes.
Moltes vegades, la zona d’esbarjo també es traslladava a la part anterior de la casa, ja que allí hi havia un
bon espai i comptava amb un enreixat que impedia que la mainada sortís al carrer. Es va haver de tapar el
forat de la jardinera gran que hi havia, ja que en fer poc que la casa estava habitada, no s’havia tingut temps
de posar-li plantes.

La Pepita i l’Anna amb els nens i nenes a la porta de la guarderia

Any 1995. Pati interior de la guarderia, amb la piscina d’estiu
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De fet, aquesta guarderia tenia molts infants inscrits, però estava una mica apartada del nucli de Torres, i
les dues sòcies van decidir buscar un lloc més cèntric per a posar i reubicar la seva activitat.
Durant l’any 1996, van llogar la casa que hi ha al carrer Mateu Salla núm. 1, propietat de la Carme Oró, per
posar-hi la nova seu de la guarderia. L’Anna i la Pepita, ajudades en tot moment per l’Òscar Urrea, el marit
de l’Anna, van tenir molta feina de condicionament, ja que allí hi havia hagut un bar que havia patit un
incendi i va fer falta netejar i pintar-ho tot de forma molt metòdica per tenir-ho a punt i amb totes les
instal·lacions reglamentàries que un negoci amb infants requereix. Allí, hi van habilitar també un lloc per a
dormir, un espai que feia de cuina, una sala gran de joc i menjador alhora, i els serveis. Com que no tenia
pati, les dues monitores sortien a passejar amb els infants agafats/des amb una corda on es subjectaven.
La bona sintonia i les mateixes ganes que els nens i les nenes s’ho passessin bé i s’involucressin en els actes
que es feien al poble, van fer que les monitores, ajudades per pares i mares, emplenessin moltes de les
seves hores a dissenyar disfresses, carrosses, fer actuacions, decoracions temporals de l’espai, activitats
temàtiques..., això va fer que la mainada s’ho passés d’allò més bé. Una participació activa de la guarderia
amb les celebracions populars que va omplir de vivències i bons moments aquest centre educatiu infantil.

Disfressats i disfressades dels colors a la Plaça Catalunya,
Amb vestits d’elaboració pròpia

L’Anna, la Pepita i el seu alumnat,
a la guarderia del carrer Comandant Mateu Salla

Durant dos estius, la guarderia també van organitzar tallers oberts a altres nens i nenes del poble i d’altres
edats. L’Ajuntament els hi va deixar les instal·lacions de l’Escola. Van tenir molt d’èxit, ja que feien moltes
activitats: cuina freda, jocs de pati, escala en-hi-fi, excursions a la piscina... Fins al punt que van haver de
contractar altres monitores per a donar un servei adequat i segur.
L’Anna Borràs va continuar al capdavant de la guarderia fins al setembre de l’any 2000.

Any 1996. Sant Isidre. Carrossa de la guarderia al carrer Raval del pont,
amb la Pepita, l’Anna, els nens i les nenes a l’interior d’un trenet

Any 1997. Sant Isidre. Carrossa de la guarderia davant l’Ajuntament
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Any 1996-1997. Tallers d’estiu al pati de les escoles antigues de Torres de Segre

Anna Borràs:
“Personalment, considero que treballar amb nadons
és una feina molt gratificant.
Ens mostraven amb un somriure o expressió, que
s’estaven divertint, es sentien a gust i còmodes. Era
molt satisfactori el poder treballar en una cosa que
t’agrada i al mateix temps, cuidar de les meves filles
Òria i Tània. En aquells moments, una guarderia, era
un ajut pels pares i mares, padrins i padrines i per
tant, tots ens beneficiàvem, a més, millorava els
serveis del nostre poble i, fins i tot, els pobles del
voltant, ja que a l’estiu teníem infants d’altres pobles”.

Pepita Ruestes:
“Realment, a mi la canalla sempre m’ha agradat
molt. Durant els anys que vaig estar amb l’Anna
vam fer tot els possibles per a que la nostra
guarderia fos molt més que un simple lloc on els
infants passessin les hores. Els vam motivar,
tenien ganes de venir i això era la evidència de la
nostra bona feina.
A finals de l’any 1997, vaig tenir una oferta de
Segrià Televisió a la que no vaig poder renunciar.
Vaig deixar la guarderia en mans de l’Anna”.

A

mb aquest, s’acaba el relat dels establiments i comerços antics que
hi ha hagut a l’avinguda Pau Casals. Un dels carrers més llargs i
que ha posat de manifest, amb els anys, un volum de negocis força
destacable.
L’activitat comercial del segon tram d’aquesta avinguda, protagonista en
les darreres edicions, va començar doncs, un cop es van arrencar els arbres
del camí ‘l’esponal’ i es va començar a edificar. Un fet prou important del
que vam donar detalls en l’anterior ‘Sabies Que...’.
Per tot això, aquí rau el motiu principal perquè els comerços als quals avui
ens hem referit, són més actuals en comparació amb d’altres dels carrers
del nucli de Torres de Segre. Novament, posem en mans del veïnat,
fragments que ja formen part de la nostra història i, el fet de dedicar-hi un
espai i recollir informació, els farà eterns per sempre més.
L’equip de redacció desitgem de nou que us hagi agradat la lectura.

Christian Aranda

Informació i fotografies: Mª Àngels Piñol; Pepita Piñol; Pepita Ruestes; Anna Borràs i Montserrat Faire.

*En la propera edició, parlarem dels comerços antics que s’han ubicat al barri de ‘Les Casetes’. Si en recordeu algun o bé
teniu fotografies al respecte, us podeu adreçar a la regidoria de Cultura (telèfon 623 048 073).

Recuperem la història de Torres de Segre!
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Juliol, el mes més calorós i sec de ACTUALITAT
l'any a la nostra
terra. Una lluita ancestral
per dur el reg a les nostres parcel·les ha estat la prioritat dels nostres
avantpassats. Des de la sèquia de Torres, passant pels regs del canal de Seròs,
fins al recent reg de Carrassumada, evidencien la sequedat extrema. A l'altra
banda, quan cerquem les cotes més altes, allà on els regadius no van arribar,
descobrim l'essència i la realitat sol ser poc engrescadora. Aquí hi trobem els
cereals de secà, les antigues cisternes que recollien l'aigua de pluja i restes de
la solitud dels pastors i de les oliveres resistents a la sequera, el fred i al pas
del temps. Totes aquestes regions han estat declarades Espais Naturals
Protegits. Per a un estudiós de la natura, aquests llocs tenen més interès
biològic que les zones humides, plantades de fruiters, però el mercat de la
fruita és molt important a la nostra zona. Aquí, hi solia rondinar el Toni Ribes,
en el seu afany de descobrir i catalogar els himenòpters de Ponent. Avui, la
seva col·lecció descansa en un bon lloc: la Galeria de ciències naturals de
Londres, no massa lluny de la secció del Darwin.
Les ‘Cadolles del Ximo’... què són?, on estan?... Tothom em fa la mateixa
pregunta i ja he acompanyat a molta gent al lloc. És al terme de Sarroca, per
un camí que surt des del pont de ferro, però cal conèixer-lo una mica abans
d’anar-hi. Les ‘Cadolles’ són forats a la roca calcària que quan plou s'omplen
i, al cap de poc temps, es tornen a assecar. L'estiu és dur a Lleida. Els nostres
pares es banyaven al riu o al ‘Salouet’ o mentre regaven a la migdiada. Solien
dir que hi feia més calor llavors, el cert és que la vida era molt més dura que
ara. Els vells mai portaven pantalons curts ni banyador. Deien allò de "el que
tapa el fred també tapa la calor". La terra ha canviat i el paisatge humà
també. L'aigua de boca enguany ens l’han enverinat. Sempre recordaré que
quan era petit hi va haver un brot de tifus al poble. Va ser un repte molt
important per al senyor Lluís, el metge de Torres de l'època.
L'aigua és la vida i si la cuidem, ella també cuidarà de nosaltres.

Quim Estadella
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