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Fotografia Josep M. Prada 
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TELÈFONS D’INTERÈS (EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS) 

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

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

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

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

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

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

Escola  973 796335 agora.xtec.cat/ceipcarrassumada 

Llar  d’Infants 973 792319  

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

Fusteria (Utxesa) 973 796394 utxesa.org 

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

9:30 - 13:30h (dissabte) 

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

Emergències 112 Emergències  Mèdiques        061 

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

  
 

HORARIS AUTOCAR  «Lleida – Torres de Segre» 122 
 

Dilluns a dissabtes feiners Dilluns a divendres feiners 

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

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

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

6:45    18:30    
20:30 

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

18:00      19:25 

12:30       
15:15 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Estem a les acaballes d’estiu, tot i que oficialment 

aquest no finalitza fins al 21 de setembre. Agost ha 

complert amb les expectatives meteorològiques que el 

caracteritzen des de sempre, amb calor i nits d’insomni 

i el pas de tempestes virulentes de curta durada i 

d’aparença amenaçadora. En aquesta ocasió, podem dir 

sortosament que cap front dels que ens ha creuat ha 

ocasionat danys en la collita de fruita i ens hem salvat 

de les temibles pedregades. Tan sols la borrasca del dia 

16 ha deixat una empremta considerable, en aquest cas 

d’aigua acumulada en pocs minuts. Un oasi en el desert 

de la sequera que segueix preocupant arreu del territori 

i que està assolint nivells històrics i tenir conseqüències 

nefastes si no es prenen mesures o canvia la tendència.  

El nostre poble, també es troba a la recta final de la 

recol·lecció de la majoria de la fruita, deixant de banda 

algunes varietats més tardanes que es colliran en els 

pròxims dies. La vida al municipi, torna a la rutina 

habitual, molts retornen de les vacances estivals, els 

infants i joves emprenen un nou curs i, en definitiva, 

s’inicia un període acompanyat de l’escurçament de les 

hores de sol i la tendència a la baixa de les 

temperatures. 

Agost ha estat un mes ric i ple de vida, que ens deixa 

bons records i les ganes d’esperar l’estiu vinent. Al 

municipi, les activitats que s’hi ha realitzat no han cessat 

i han procurat engrescar al veïnat amb propostes 

diferents i atractives. Des de la celebració del 15 d’agost 

a la Llar de Jubilats, la diversió i l’aprenentatge del Casal 

d’Estiu, les sortides múltiples del nostre pubillatge per 

diferents punts de Catalunya, la Jornada d’Astronomia, 

el segon Concurs nocturn de pesca, els darrers concerts 

de les nits a la fresca a la piscina fins a la cinquena edició 

de Descens del Segre, l’últim diumenge de mes. 

La recuperació del consum d’aigua potable després de 

molts dies, ha estat també una bona notícia, que lliga 

amb l’entrevistat d’avui, l’Enric Escolà, encarregat del 

control del subministrament d’aigua municipal. 
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CULTURA 
L’Escola Sardanista de Torres balla les ‘Sardanes a la Fresca’;  

Celebració de la Mare de Déu de l’Assumpció; Activitats Llar de Jubilats;  
La biblioteca acull als nens i les nenes del Casal d’Estiu;  

Sortides i actes del pubillatge durant l’agost;  
La representació de ‘de dones sàvies a bruixes heretges’ comença a caminar; 

Diada Nacional de Catalunya 2022.  

MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 
Trobat un exemplar de Duc en mal estat; Visita al Centre de Fauna de Vallcalent; 

Nou vestit d’estiu de l’Utxi; Jornada d’Astronomia;  
Actuacions fetes dins l’entorn natural; Utxesa, punt de parada internacional;  

Visites al Museu de l’Evolució i obertura al públic durant uns dies;  
L’animal del mes: el milà reial. 

ESPORTS 
Sessió popular de cal·listènia amb en Joel Morell;  

S’esgoten en un dia les inscripcions a Torres pel 5è Descens del Segre;  
Els cursets de natació i l’aquazumba tanquen la temporada d’estiu;  

Baixada de senyalització del recorregut del Descens;  
Segon concurs nocturn de pesca a l’embassament d’Utxesa;  

En Salvador Pintó dona trofeus per a activitats;  
Reunió informativa pels inscrits al Descens en piragua; Inici de la pretemporada 

del C.E. Torres de Segre de futbol camp; Oferta d’activitats per al curs 22-23. 
  

ACTUALITAT 
L’aigua de Torres de Segre ja torna a ser apta pel consum;  

El Grup de Rescat de Torres compleix tres anys;  
Les ‘Nits a la fresca’ s’acomiaden fins l’any vinent;  

Obert el termini de presentació de fotos pel Concurs de Fotografia;  
Finalitza el Casal d’Estiu 2022; Víctimes violència de gènere durant l’agost; 

Calor d’agost, pas de tempestes amb fort vent i diluvi en 10 minuts.  

LA FOTOGRAFIA DEL MES 

Josep Manel Prada 

LA NOTÍCIA MES DESTACADA 
Èxit de participació en el V Descens del Segre  

ACTUACIONS 
 

L’ENTREVISTA 

Enric Escolà Closa -Responsable de la gestió de les aigües del poble- 

SABIES QUE 
Establiments antics – Les Casetes (primera part) 

 

 

Text i fotografia de Quim Estadella  
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L’ESCOLA SARDANISTA DE TORRES BALLA LES ‘SARDANES A LA FRESCA’ 
 

El Cicle ‘Sardanes a Fresca’ -organitzat des del Consell Comarcal del Segrià-, després de visitar durant el mes 

de juliol, la Granja d’Escarp, Benavent de Segrià i Massalcoreig, ha omplert les places d’Alfés i d’Alcoletge 

durant el mes d’agost. 

Dins de les onze colles sardanistes participants, l‘Escola Sardanista de Torres de Segre, ha estat present, fins 

ara, en cadascuna de les ballades.  

El divendres 5 d’agost, el municipi d’Alfés ha acollit a la plaça de la Bassa als i les dansaires que han participat 

en aquesta 17a edició del Cicle sardanista, ballant amb els acords de la Cobla Bellpuig. Ha estat un gran dia 

per la colla torressenca, perquè aquesta nit s’ha assolit un rècord de participació, ja que un total de 26 

membres de la colla s’han entrellaçat les mans per ballar plegats i plegades. 

  

La propera cita ha estat el divendres següent dia 12 d'agost, a les 22:00 hores de la nit al carrer Nou del 

municipi d’Alcoletge. Una ballada a la qual els i les sardanistes torressencs també hi ha participat amb una 

molt bona representació i un ambient immillorable amb la sardana com a autèntica protagonista de la 

vetllada que ha estat amenitzada amb la música de la Cobla 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. 
 

 

CU
LT

U
R

A 

 

Imatges dels i les participants de l’Escola Sardanista de Torres de Segre a la ballada celebrada a Alfès 

Ballada de sardanes a Alcoletge amb els participants torressencs, emmarcada dins el Cicle de ‘Sardanes a la Fresca’ 
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CELEBRACIÓ DE LA MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ 
 

El dilluns 15 d’agost -dia de la Mare de Déu de 

l’Assumpció-, és un dia especial a Torres de Segre, ja que 

és la festivitat de la nostra patrona i, a més, antigament 

en un dia com aquest, se celebrava la Festa Major d’estiu. 
 

Les persones que més se’n recorden i que participaven de 

forma més activa en aquesta Festa, són la gent més adulta 

de la Vila. Són precisament els més grans, mitjançant la 

Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’, els que no volen que 

aquest dia caigui en l’oblit i fa anys que organitzen actes 

per aquest dia, oberts a tot el poble.   
 

Així doncs, el dimecres dia 15 d’agost, s’ha celebrat una 

missa en honor a la patrona. Per la cerimònia, l’església 

lluïa com els dies de les grans celebracions. Per una 

banda, mossèn Casildo ha dedicat el sermó als quatre 

dogmes de la Mare de Déu, ha utilitzat el petit 

‘Botafumeiro’ de les grans diades i ha beneït a la Llar de 

Jubilats, tot engrescant a les sòcies a tornar a ocupar el 

seu lloc a la Llar, com abans de la pandèmia. 
 

Al cor, alguns membres de la Coral ‘La Lira’ de Torres, 

acompanyats de l’exquisida veu de l’Anna Maria Prada i 

la música de l’orgue tocat per mossèn Joaquim Mesalles 

-director del Cor de la catedral de Lleida-, han delectat al 

nombrós públic assistent amb una bona dosi d’art i 

sentiment interpretatiu. 
 

En acabar la cerimònia eucarística, la seu de la Llar dels 

Jubilats s’ha obert per a tothom que volgués prendre una 

tassa de xocolata desfeta amb coca, tot acompanyant-ho 

amb un rajolí de moscatell.  

Per cert, hi ha hagut molt bona participació. Totes les 

taules i les cadires s’han omplert, obtenint una imatge 

que recordava a la normalitat que s’havia perdut dos anys 

abans. 
 

Mentre la gent gaudia del tastet, el president de la Llar, 

Jordi Cullerés, ha dedicat unes paraules d’agraïment als i 

les presents i ha donat per inaugurada l’exposició dels 

quadres que membres de la Llar han estat pintant durant 

les classes de pintura que s’ofereixen als seus associats i 

associades. 

Com  a curiositat, el Jordi, ha explicat que estranyament 

dels nou participants en el curs, 8 són pintores i un sol 

pintor, el Ramon Duaigües, al que anomenen per aquest 

motiu ‘El Rei’. Ves per on!, a la Llar hi falten dones, i a 

pintura hi falten homes! 
 

La missa ha acollit una bona assistència de públic 

La cerimònia ha estat acompanyada de música i veu en directe 

La Llar de Jubilats plena de socis i sòcies gaudint de la xocolatada 

En Jordi Cullerés i l’Eva Escolà dedicant unes paraules 
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L’Eva Escolà, artista plàstica i professora de pintura, també ha dedicat unes paraules exposant que el més 

important de les classes era que els i les participants gaudissin i poguessin expressar el seu art a la seva 

manera, tothom tenia el seu propi estil i això quedava reflectit en les teles. Per tal d’il·lustrar més l’exposició, 

aquest mateix dia s’ha pogut veure un recull fotogràfic en format vídeo, on es podia observar l’activitat de 

les classes de pintura i l’evolució dels quadres. La trentena d’obres d’art que han omplert les parets de la 

Llar, s’han pogut visitar fins al dia 20 d’agost de les 10 a les 12 del matí i de les 16 a les 19 hores de la tarda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramón Duaigües 

Ramón Duaigües 

Maria Àngels Piñol Magda Cardó 

Pepita Aldavert Rosa Castellví 

Maria Tresa Farré 

Maria Tresa Farré 

Pilar Hidalgo 

Pilar Hidalgo 

Lluïsa Molins Magda Cardó 

Maria Àngels Piñol 

Antonieta Casanovas 

En definitiva, una magnífica vetllada de festivitat molt ben preparada per l’actual Junta de la Llar de Jubilats i 

que ha servit d’homenatge a la que fou Festa Major d’estiu del municipi i a la nostra patrona. Un dia de 

germanor, ple de bones sensacions i d’una xocolata boníssima. 

 



 
 

 
4 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’AGOST – Setembre 2022 

ACTIVITATS A LA LLAR DE JUBILATS ‘SANT GUARDIÀ’ 
 

Amb la vista posada ja en el quart trimestre del 2022, la Junta 

de la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’, amb col·laboració de la 

Fundació “La Caixa” i l’Ajuntament de Torres de Segre, 

proposa un seguit d’activitats.  

Totes aquestes propostes començaran al mes d’octubre i 

estan adreçades als socis i a les sòcies de la Llar. El ventall 

d’activitats és ben variat, i totes elles van adreçades a 

millorar la capacitat cognitiva, artística i física de forma 

personal i la relació social entre els i les membres d’aquesta 

associació. 
 

 

Per tal de fer els tallers serà necessari un mínim 

d'inscripcions. 

Per apuntar-se, cal adreçar-se a l'oficina de la 

Llar de Jubilats de dilluns a divendres de 17:00 

a 19:00 hores (abans del divendres dia 16/09). 
 

Des de la Llar de Jubilats, també ens envien aquesta 

fotografia. Una imatge que resulta especialment 

rellevant, ja que, des de l’obertura de la Llar de 

Jubilats després de la pandèmia, és la primera tarda 

que hi ha tres taules de botifarra, una bona taula de 

tertúlia i billar, tots plegats dins el seu espai. 

Els socis, tot esperant que les sòcies s’animin, 

volien compartir aquesta bona notícia amb tots i 

totes nosaltres. 

 

LA BIBLIOTECA ACULL ALS NENS I LES NENES DEL CASAL D’ESTIU 
 

Com cada any, els nens i les nenes del Casal d’Estiu -organitzat des de l’Ajuntament de Torres de Segre, des 

de la Regidoria d’Educació-, fan una visita a la biblioteca ‘Guillem de Cervera’ del nostre poble. 

Acompanyats del monitoratge i sota la supervisió de la Josefina Cases -la bibliotecària-, han pogut gaudir 

d’una bona estona amb la lectura o els dibuixos que els oferien un gran ventall de llibres, de totes classes i 

per a totes les edats. Una bona aposta per la Cultura que s’inclou dins d’un seguit d’activitats i sortides, que 

el Casal ha dut a terme des del 27 de juny fins al 2 de setembre.  

En aquesta ocasió, els infants i els joves que han visitat la biblioteca, s’han emportat un llibre de regal. 
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SORTIDES I ACTES DEL PUBILLATGE TORRESSENC DURANT L’AGOST 
 

L’agost, ha estat un període d’intens recorregut el que ha fet el nostre 

pubillatge torressenc, que ha pogut participar en celebracions diverses 

arreu del territori i conèixer més en profunditat tradicions pròpies i 

elements de riquesa de la nostra cultura catalana. 
 

Des de primers de mes en endavant, ha estat el torn de la visita a un 

municipi de la Terra Alta: Bot, un de la comarca de La Selva: Maçanet de 

La Selva, un altre del Maresme: Tordera, dos de la comarca del Berguedà: 

La Valldan i Gironella, dos del Bages com és Manresa i Navàs, així com 

la població veïna d’Alcarràs. Un compromís de representació que ha 

portat el nom de Torres de Segre a molts punts del nostre petit gran país. 

 

PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE DE LA TERRA ALTA (BOT)   dissabte 13 d’agost 
 
 

Dissabte 13 d’agost, les dues pubilles de Torres de Segre, la Irene 

Ruestes i l’Aina Serra, acompanyades de la Regidora de Cultura, 

Pepita Ruestes, han assistit als actes de proclamació del Pubillatge 

de la comarca de la Terra Alta que s’han fet al pavelló poliesportiu 

del municipi de Bot, després d’una recepció i d’un refrigeri per als 

assistents. La Festa s’ha acabat amb una actuació musical i una 

sessió de discomòbil. 

Paula Gázquez -pubilla de Bot-, s’ha convertit també en la Pubilla 

comarcal en representació de la Terra Alta, i Roger Navarro -1r fadrí 

de Batea-, en l’Hereu de l’esmentada comarca.  
 

Pepita Ruestes: “A Bot, ens han tractat de forma exquisida. Tot i 

que la poca pluja que ha caigut, ha fet anul·lar la comitiva 

prevista. Ha estat una tarda molt bonica i m’he sentit afalagada 

de portar del braç a la Irene i a l’Aina”. 

 

        ELECCIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA (MAÇANET DE LA SELVA)           diumenge 14 d’agost 
 
 

La següent parada ha estat el diumenge 14 d’agost a la localitat de 

Maçanet de la Selva, en la celebració de l'elecció de l'Hereu i la Pubilla 

que se celebra amb un acte durant la seva Festa Major. Els joves escollits 

representen la població arreu del territori, fins a la Festa Major de l'any 

següent.   

El Pubillatge Maçanetenc 2022 es compon de la següent manera: l’Eloi 

Martínez -Hereu-, la Lucía Jiménez -Pubilla-, la Carla Guitart -Dama- i el Jan 

Girbau -Cavaler-. 
 

Irene Ruestes: “El diumenge 14 d’agost, he portat el nom del nostre poble 

a Maçanet de la Selva i a Tordera.  

A Maçanet, en arribar a la Pista Jardí on feien l’acte formal, ens han 

obsequiat amb una bosseta de pastes tradicionals, un ventall i una xapa. 

Llavors, ha començat la proclamació del nou pubillatge i he pogut 

conèixer els nous representants”.   

La Regidora Pepita Ruestes i les dues pubilles de Torres 

 

La Irene Ruestes, en la representació 

Lleidatana a Maçanet de la Selva 
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ELECCIÓ DEL PUBILLATGE TORDERENC (TORDERA)           diumenge 13 d’agost 
 

El nou Pubillatge de Tordera ha estat 

proclamat durant la revetlla de Santa Maria, 

el diumenge 14 d’agost, a la nit. La Carla 

Barceló i el Jordi Duran, han estat escollits la 

nova Pubilla i el nou Hereu, respectivament. 

L’Eulalia Roig ha resultat la Pubilleta, mentre 

que els germans Itzien i Kaiden Romero 

foren proclamats Dameta i Fadrinet. El 

municipi de Tordera, ha estat especialment 

satisfet d’aquest darrer nomenament ja que 

feia anys que no tenien Pubillatge infantil. 
 

Irene Ruestes: “Quan vaig arribar a Tordera amb la resta del pubillatge que venia  de Maçanet vam tenir 

l’oportunitat de  veure els correfocs, ja que era Festa Major. Ens van obsequiar amb una secallona i com a 

totes les sortides amb xapa de record”.  

 

        PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I L’HEREU (LA VALLDAN)            divendres 19 d’agost 
 

El divendres 19 d’agost, dins els actes de la Festa 

Major de La Valldan, s’ha fet la proclamació de la 

Judith Rivera com a Pubilla i l’Arnau Soler com a 

l’Hereu 2022, mentre que la Dama i el Fadrí han estat 

l’Ariadna Palacios i el Martí Canal. Després d’aquest 

acte, ha tingut lloc el pregó de Festa Major a càrrec 

de Marc Canturri Casòliva -periodista i Fadrí de la 

Valldan 2014-. 

Fins a aquesta bonica localitat -que pertany al 

municipi de Berga-, s’hi han desplaçat la Pubilla de 

Torres, la Irene Ruestes i la primera Damisel·la, la 

Irene Ballesté, acompanyades per la Regidora de Benestar social, la Mihaela Balcanu. 
 

Irene Ballesté: “El divendres 19 d’agost, hem participat en el comiat de la Carla, l’Arnau i el Pol. El pregó 

ha fet molta gràcia i ens ha fet riure molt. La trobada ha estat molt bonica ja que m’he trobat amb els meus 

amics i amigues del món del pubillatge, amb qui després hem anat al comiat del pubillatge de Gironella”. 

 

PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE (GIRONELLA)             divendres 19 d’agost 
 

Com cada any a l’agost, Gironella entra en 

plena Festa Major. Aquesta, especialment, 

és una vila molt compromesa amb el 

moviment del Pubillatge català.  

L'acte de proclamació d’enguany, s’ha fet a 

la Torre de l’Amo de la Colònia de Viladomiu 

Nou, després d’una visita guiada per aquest 

bonic indret. En acabar, s’ha gaudit d’un 

sopar a peu dret i el comiat informal.  

Foto de grup d’entre el pubillatge sortint i entrant de Tordera i de la resta del territori 

La Irene Ballesté, La Cèlia Florensa i la Irene Ruestes 

Imatge de conjunt del pubillatge local i l’assistent a la proclamació 
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La vetllada s’ha acabat amb un concert amb el grup ‘la Fúmiga’ i una nit de 

discjòqueis amb Mon Dj. i Maleza Music. 

En aquesta ocasió, a les representants del Pubillatge torressenc que venien 

del municipi de La Valldan, s’hi ha afegit també la segona Damisel·la de Torres 

de Segre, la Cèlia Florensa. 
 

Cèlia Florensa: “Ha estat molt especial i emotiu, amb la pubilleta Ènia Puig he 

descobert Viladomiu Nou. Hem gaudit de la Festa Major i m'enduc rialles, 

records i una gran amistat”. 

 

        PROCLAMACIÓ PUBILLATGE (MANRESA)             diumenge 21 d’agost 
 

El Robert Canet i la Sara Cristòbal, són els 

nous representants del Pubillatge de 

Manresa, després de l’acte de 

Proclamació que ha tingut lloc el passat 

21 d’agost a la Plaça  de Sant Domènech 

d’aquest municipi de la comarca del 

Bages. El nou Hereu no va poder assistir 

a l’acte i fou la seva germana qui li va 

recollir la faixa. 

La representació del Pubillatge de Torres, 

ha anat a càrrec de la Pubilla, la Irene 

Ruestes i la Irene Ballesté, 

acompanyades de la Mihaela Balcanu, 

regidora i mare de la petita Damisel·la. 
 

Mihaela Balcanu: “Durant la tarda de diumenge 21 d’agost vàrem tenir el plaer d’anar a la visita guiada a 

la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa i després, al comiat de la Maria i el Guillem que va ser molt 

bonic i emocionant. L’ambient era molt festiu, feia molt goig amb la presència de tanta gent!” 

 

PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE (ALCARRÀS)             dimecres 24 d’agost 
 

A la veïna població d’Alcarràs, s’aprofita l’acte del 

Pregó de Festes per tal de fer el Comiat i la 

Proclamació del Pubillatge alcarrassí. El vespre del 

24 d’agost, a la plaça de l’Ajuntament, plena de gom 

a gom tot i l’amenaça de tempesta, s’ha presentat 

tan bon punt l’acte del pregó ha finalitzat. 

El Pubillatge d’Alcarràs entrant, ha convidat al 

Pubillatge de Torres a fer-los companyia en un dia 

tan especial per a tots i totes. El Joan, la Irene 

Ruestes, la Tània, la Júlia, la Irene Ballesté, la Cèlia 

i el Robert han pujat a l’escenari, convidats pel 

regidor de Cultura, en Gerard Companys i han 

dedicat unes emotives paraules als seus companys 

i companyes. 

La Cèlia, amb la Blanca de Ripoll 

 i l’Ènia de Gironella 

Entrada dels representants de Torres, amb la Mihaela Balcanu (Regidora) agafant del braç a 

la Irene Ruestes (Pubilla) i la Irene Ballesté (Damisel·la) 

L’Hereu torressenc Joan Vizcaya, juntament amb la resta del pubillatge local, 

dirigint unes paraules als compnanys i companyes i al públic present 
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Els nous i les noves representants d’Alcarràs que 

s’han escollit són: l’Ester Castells (Pubilla), la Mercè 

Florensa (1a Dama), la Natàlia Márquez (2a Dama), 

el Noel Pujol (Hereu), l’Andrei Dascalu (1r Cabaler) i 

el Dídac Gòdia (2n Cabaler). 
 

Tània Santacatalina: “El passat 24 d'agost hem 

assistit a l'acte de proclamació d'Alcarràs. Aquest, 

ha estat especial ja que són amics nostres i hem 

tingut l'oportunitat de pujar dalt de l'escenari i 

dedicar unes paraules a tots ells i elles! 

 Esperem que gaudeixin de l'experiència igual que 

nosaltres l'estem vivint!” 

 
 

        PROCLAMACIÓ PUBILLATGE (NAVÀS)             dissabte 24 d’agost 
 

 

El dissabte 29 d’agost, la Irene 

Ruestes -Pubilla de Torres de Segre-, 

ha assistit al Comiat i Proclamació del 

pubillatge de Navàs, emmarcats 

també dins els actes de la seva Festa 

Major. Quatre noies i dos nois són els 

que s’han presentat per tal de ser 

escollits com a nou pubillatge 

navassenc i, evidentment, tots i totes 

han estat proclamats aquell dia.  

La cerimònia central ha començat 

amb el ball d’un nou capgròs, una 

òliba, acompanyada de ball de 

bastoners, cascavells, nans i gegants. 

Després, ha tingut lloc la Proclamació de la Pubilla, Hereu, Dames i Fadrí de Navàs, a la plaça de 

l’Ajuntament. 
 

Irene Ruestes: “En aquest acte ens han acompanyat els gegants i els caps grossos. Aquest any, n’han estrenat 

un de nou, una òliba. Els gegants i l’òliba han estat els encarregats d’entregar les bandes i les faixes pels nous 

representants. En acabar, han fet un refrigeri i, tot seguit, s’ha pogut anar al concert de Buhos”. 
 

 

 

 

 

 

Els actes de Pubillatge a Catalunya no s’aturen pas al 

mes de setembre. Tarragona, Vidreres, Solsona, 

Piera, Sitges, Almacelles, Calella i Sant Miquel d’Olot, 

en aquest ordre, són alguns del municipi que faran 

la seva proclamació de nou pubillatge coincidint 

amb els actes de les seves festes majors.  

La nostra representació municipal de ben segur que 

procurarà estar en bona part d’elles, seguint la 

dinàmica participativa del pubillatge torressenc. 

La Tània Santacatalina, fent el discurs davant una plaça d’Alcarràs ben 

plena i guarnida i dedicant unes paraules al pubillatge alcarrassí 

La Irene amb altres representants del Pubillatge català i l’òliba protagonista de l’acte de Navàs. 
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LA REPRESENTACIÓ DE ‘DE DONES SÀVIES A BRUIXES HERETGES’ COMENÇA A CAMINAR 
 

La proposta de la Regidoria de Cultura, de fer una acció 

teatral relacionada amb el fet històric que moltes de les 

dones sàvies de l’edat mitjana foren acusades injustament de 

bruixes, està tenint molta acceptació. Un cop feta la crida a 

les persones i entitats locals que volguessin formar part 

d’aquest projecte, a hores de la redacció d’aquest article, ja 

hi ha un equip d’una quarantena de voluntaris i  voluntàries 

que s’han engrescat. 

Les tasques que s’hauran de fer, aniran des de la 

interpretació de diferents personatges, a l’ambientació dels 

carrers per on tindran lloc les accions, o la recerca i creació 

de decorats, vestuari o utensilis de l’edat mitjana. 

Evidentment que, per tal que totes aquestes feines es realitzin d’una manera més efectiva, caldrà formar 

equips que treballin les diferents facetes de l’espectacle d’una 

manera més determinada.  
 

Aquest projecte, que ha començat a treballar amb molta il·lusió, 

busca a més a més de la cohesió com a poble, ressaltar un carrer 

determinat de Torres de Segre i fer visible el patiment injust de 

moltes dones al llarg de la història. 
 

Recordem que aquesta acció teatral tindrà lloc durant la tarda del 

dia 31 d’octubre -vigila de Tots Sants-, un dia que convida a les 

històries de misteri relacionades amb la mort. Aquests dos temes 

encaixaran perfectament amb l’espectacle: ‘De dones sàvies a 

bruixes heretges’. 

Imatge de les diferents 

reunions de voluntaris i 

voluntàries que s’han fet 

a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament, fins a dia 

d’avui, i un recull de 

premsa on es fa ressò de 

l’actuació teatral que es 

farà  a Torres de Segre la 

vigila de Tots Sants. 
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2022 
 

Amb la intenció de celebrar la Diada Nacional de Catalunya, l’Ajuntament de Torres de Segre, des de la seva 

Regidoria de Cultura, ha organitzat un seguit d’actes per tal que, tant els vilatans i les vilatanes, com les 

nostres associacions i entitats, puguin participar d’aquesta Festa d’Homenatge a la nostra història, cultura i 

tradicions catalanes. 

En aquest sentit, tothom és convocat a partir de les 10:30 hores a 

la Plaça dels Països Catalans, amb el seu programa: 
 

Parlaments i ofrena floral al monument de Rafael 

Casanova, per part de les diferents Autoritats, Associacions, 

Entitats, Pubillatge local i els particulars que ho desitgin.  
 

A continuació, es cantarà ‘El Cant dels Segadors’. 
 

Després es ballarà la ‘Sardana de Torres’, amb la 

col·laboració de l’Escola Sardanista de Torres de Segre. 
 

Els Castellers de Lleida faran una demostració castellera. 
 

S’acabarà l’acte amb un petit refrigeri per a tothom, que 

tindrà lloc a dins del pavelló poliesportiu. 
 

Així doncs, us animem a participar d’aquest dia tan especial per a 

tots els catalans i les catalanes. Visca Catalunya!! 
 

Diada Nacional de Catalunya 

La primera llei promulgada pel reconstituït Parlament de Catalunya l'any 1980 va declarar 

institucionalment la Diada de l'Onze de Setembre com a Festa Nacional de Catalunya: 
 

 

   LLEI 1/1980, de 12 de juny, per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre: 

El recobrament nacional dels pobles passa, sens dubte, per la recuperació de les seves institucions d'autogovern. 

Passa, també, per la valoració i exaltació de tots aquells símbols a través dels quals les comunitats s'identifiquen 

amb si mateixes, ja que sintetitzen tota la complexitat dels factors històrics, socials i culturals que són les arrels 

de tota realitat nacional. D'entre aquests símbols, destaca l'existència d'un dia de Festa, en el qual la Nació exalta 

els seus valors, recorda la seva història i els homes que en foren protagonistes i fa projectes de futur.  

El poble català en els temps de lluita va anar assenyalant una diada, la de l'onze de setembre, com a Festa de 

Catalunya. Diada que, si bé significava el dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l'onze de setembre de 1714, 

i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l'opressió, suposava també l'esperança d'un total 

recobrament nacional. Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del Poble creuen 

que la Cambra Legislativa ha de sancionar allò que la Nació unànimement ja ha assumit.  
 

 

Per això, el poble de Catalunya estableix, per la potestat del seu Parlament, la següent Llei: 

- Article Primer: Es declara Festa Nacional de Catalunya la Diada de l'11 de setembre. 

- Article Segon: Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat. 
 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans de Catalunya cooperin en el compliment d'aquesta Llei i que els Tribunals 

i autoritats la facin complir. 

 Palau de la Generalitat, a Barcelona, 12 de juny de 1980. 

Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Parlament_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/1980
https://ca.wikipedia.org/wiki/Festa_nacional
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TROBAT UN EXEMPLAR DE DUC EN MAL ESTAT 
 

El senyor Fernando Domingo 

Vizcaíno s’ha trobat, mentre 

feia tasques de maquinària en 

una finca propera a la cua del 

‘Salouet’, un exemplar 

malferit i desnodrit de Duc 

(Bubo bubo). 

De seguida que l’ha vist, ha 

trucat a personal de 

l’Ajuntament de Torres de 

Segre que han pogut avisar 

als tècnics de TDSNaTur, que han estat els encarregats 

de procedir a la seva recollida i trasllat al Centre de 

Fauna de Vallcalent. 

Tot i que finalment el Duc jove no ha tingut la sort que hauríem volgut, des d’aquest espai volem fer un 

agraïment especial al Fernando per tenir aquesta sensibilitat i procedir amb rapidesa i preocupació per tal 

d’intentar salvar un exemplar d’una espècie d’au protegida com aquesta.  

 
 

VISITA AL CENTRE DE FAUNA DE VALLCALENT  
 

Donada la constant interacció amb el Centre de 

Fauna de Vallcalent, s’ha concertat una visita 

tècnica per tal de conèixer les instal·lacions de 

recuperació de fauna, les zones de 

sensibilització ambiental així com els diferents 

projectes en els quals actualment treballen.  

S’ha aprofitat per tal de reprendre lligams i 

poder establir sinergies de nou. S’estudiarà 

l’opció de tornar a fer hackings i altres tipus de 

reintroducció d’exemplars d’espècies ja 

recuperats, ja sigui a Utxesa, al Camí verd al seu 

pas pel riu Segre o a altres indrets municipals. 

Durant la visita, ha estat quan s’ha informat els 

tècnics municipals que, malauradament, el Duc 

jove i l’arpella que havíem portat recentment 

no havien pogut sobreviure. Aquests dos casos han estat morts degudes a l’electrocució amb les Torres 

Elèctriques d’Alta Tensió existents als voltants d’Utxesa. Un indicatiu més de la importància dels impactes 

que fem sobre el nostre territori.  

A la vegada, s’ha remarcat la importància de portar al Centre de Fauna de Vallcalent qualsevol exemplar 

d’animal desvalgut o ferit, des del més petit al més gran i, per tant, agraeixen la tasca que es fa des de Torres 

de Segre per afavorir a la recuperació de diverses espècies. 

 

M
ED
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Moment de la recollida del Duc ferit de mans de l’Adrià i el Fernando  

L’exemplar jove de mussol  

La Maria Tost i l’Adrià Pujol, actuals tècnics de Medi Ambient i Promoció Turística 

de l’Ajuntament, fent la visita a les instal·lacions de Vallcalent   
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NOU VESTIT D’ESTIU DE L’UTXI 
 

Com és ben sabut per tots l'Utxi és la mascota del pantà d'Utxesa i, a 

hores d’ara, ja de tot el que tingui a veure amb la promoció natural, 

cultural i turística de Torres de Segre.  

Actualment, són diferents els actes i les activitats en les quals ens fa 

visita i amb el vestuari que hi havia fins ara, l'Utxi passava molta calor 

durant la primavera i 

l’estiu. És per aquest 

motiu que s'ha realitzat 

un vestit més fresc.  
 

La Maite Font i Fo, de l'empresa ‘Delfina i Maite Brodats’, ha 

estat l'encarregada de fer aquesta fita. Des de l’any 1995 que 

es dedica als brodats i des de fa més de 20 anys que elabora 

vestits per cavalcades reials, pubillatge, regionals i 

tradicionals de tot tipus. 

Aquest mes, s’ha fet la presentació del nou vestit provisional 

per tal de veure possibles últims retocs i deixar-lo enllestit 

per a la propera temporada. 

 

JORNADA D’ASTRONOMIA 
 

El dissabte 20 d'agost, ha tingut lloc la primera Jornada d'Astronomia amb una molt bona participació.  

Al matí, han passat pel recinte del pavelló poliesportiu unes 150 persones que han gaudit d’una gran varietat 

de propostes interessants: construir un robot amb ‘legos’ que seguia les indicacions que se'ls donava, 

observar la connexió en directe de l'estació espacial o bé endinsar-se en l'espai de forma virtual. Així doncs, 

els i les assistents han pogut ‘passejar-se’ per la Lluna, entrar en un taller d'alta tecnologia i, fins i tot, estar 

dins una nau espacial. En resum, un matí diferent que ha fet passar una molt bona estona tant als petits i 

petites com als més grans. Durant el matí, els participants han rebut la inesperada visita de l’Utxi que ha 

vingut a mostrat el seu plomatge d’estiu i aprofitar l’avinentesa per a saludar a tots els i les presents. 

 

 

Per cloure la jornada, s’ha fet una sessió de cinema a la fresca a Utxesa, amb la projecció de la pel·lícula 

‘Interstellar’ en una pantalla de 50 m² i una agradable temperatura ambient. Una manera de veure el film 

sota les estrelles que era com estar dins el llargmetratge. Alguns de la quarantena d’assistents s’han portat 

el sopar i han fet pícnic a la vora de l’edifici de ‘La Fusteria’. 

La Maite i la Maria observant el nou vestit  

L’Utxi lluint vestit nou el dia de la seva presentació 

El poliesportiu s’ha convertit en un parc astronòmic ple de vivències i d’activitats que han fet el deliri dels participants a la jornada 
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ACTUACIONS REALITZADES AQUEST MES DINS L’ENTORN NATURAL 
 

Tal com es fa habitualment, els tècnics de Promoció Turística i Medi Ambient de l’Ajuntament de Torres de 

Segre i membres de la brigada municipal han estat fent aquests dies un seguit de reparacions i d’actuacions 

per mantenir l’entorn de l’espai natural òptim i en les millors condicions, sobretot aquests mesos que 

coincideix amb una major afluència de visites al nostre territori. 
 

REPÀS DELS PALS DE LES BARANES I DE L’OBSERVATORI DEL CAMÍ NATURAL A UTXESA 
 

Una de les tasques més 

recurrents és la substitució i/o 

reparació d’elements de fusta 

dels diferents equipaments 

del Camí Natural d’Utxesa 

que es deterioren o es 

trenquen pel pas del temps o 

fruit d’algun acte vandàlic. 

En aquest cas, s’han canviat 

un total de 23 pals de les 

baranes de fusta i s’ha reparat 

un desperfecte ocasionat en l’observatori accessible del sender interpretatiu.  
 

RETIRADA DE BRANQUES TRENCADES QUE TALLEN EL PAS DEL CAMÍ A CAUSA DE LES TEMPESTES  
 

A causa de les tempestes, acompanyades de forts vents,  

d’aquests darrers dies, és fàcil trobar als nostres espais 

branques d’arbres trencades al mig del camí i, fins i tot, algun 

arbre sencer que cal retirar ràpidament. 

D’entre diferents actuacions de retirada de branques 

trencades, destaquem la caiguda d’una branca molt gran 

d’un dels xops del costat de l’itinerari interpretatiu 

d’Utxesa, justament al costat del ‘pont estret’, quedant el pas 

totalment tallat. En aquesta ocasió, s’ha procurat tallar i 

apartar el mateix dia però per la seva grandària, finalment, 

s’ha requerit suport de maquinària gran i per aquest motiu ha 

estat tallant el pas un parell de dies més del que estava 

previst.  

A aquesta, cal afegir també les retirades de branques i arbres 

tombats que la brigada municipal també ha fet al llarg del 

camí verd aquests últims dies, fruit del fort vent. 
 

Des d’aquesta notícia, es vol agrair als usuaris i a les usuàries 

que han avisat de l’estat dels camins i notifiquen als tècnics 

de TDSNaTur i a l’Ajuntament de qualsevol incidència que es 

detecta a la Reserva Natural d’Utxesa o al camí verd del riu. 
  

Aprofitem per recordar a la gent que quan hi hagi ràfegues 

fortes de vent, s’eviti passar per zones on hi hagi arbres 

alts i d’edat avançada. 

Una de les tanques reparades i l’estructura refeta de l’observatori de fusta  

Imatges que mostren l’abans i el després de la retirada de 

l’arbre caigut pel vent al sender interpretatiu d’Utxesa  
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UTXESA, PUNT DE PARADA INTERNACIONAL 
 

Durant aquests 2 mesos més centrals de l’estiu, 

Utxesa ha estat bastant visitada, ja sigui com a 

punt de pas per a furgonetes i autocaravanes 

com per ciclistes i altres tipus de visitants que 

han fet ecoturisme als nostres espais. Cal 

destacar que tot i que tenim la major part de 

visitants de la província de Lleida, aquest estiu 

ens han visitat també de Girona, Sitges, Huelva, 

Sevilla, Màlaga, Leon, França, Bèlgica, 

Anglaterra, Itàlia, Holanda, Alemanya i, fins i 

tot, d’Austràlia.  

Esperem s’hi hagin trobat ben atesos i 

promoguin els nostres espais als seus llocs 

d’origen.  

Des de TDSNaTur, s’està treballant per a poder fer possible l’ordenació d’aquests punts de pernoctació i 

intentar que puguin tenir un millor servei. 

 

VISITES AL MUSEU DE L’EVOLUCIÓ I OBERTURA AL PÚBLIC DURANT UNS DIES 
 

La setmana del 22 al 26 d'agost, s’ha obert el Museu de 

l'Evolució de Torres de Segre al públic en general. S'ha 

fet com a prova pilot per tal d'establir una planificació 

d'obertura en el futur, tot escollint aquesta setmana 

aprofitant que hi havia una visita concertada, que és 

propera a la finalització de les vacances escolars i que 

coincideix amb el retorn d’algunes persones a les seves 

rutines habituals.  

Val a dir que ha estat una iniciativa molt ben acollida i 

tots els dies d’obertura hi ha hagut petits grups visitant 

el Museu de l'Evolució. La majoria han estat veïns i 

veïnes de la nostra vila 

però també hem rebut 

visites de pobles propers i, 

fins i tot, de Barcelona.  

Una de les visitants, la 

Neus Esquerda -nascuda a 

Torres de Segre-, ha pogut 

fotografiar-se amb la peça 

que havia donat fa uns 

mesos, eina amb la qual 

treballava el seu pare.  
 

 

Ben aviat, el Museu comptarà amb nous horaris d'obertura, per tal de donar a conèixer aquest espai 

cultural tan interessant que tenim a casa nostra.  

 

Autocaravanes vingudes de diferents punts del món a Utxesa  

Les visites al Museu de l’Evolució de l’antic Molí han estat una constant  
La Neus Esquerda  

amb l’eina del seu pare 
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L’ANIMAL DEL MES: EL MILÀ REIAL 
 

El Milà reial (Milvus milvus), és una espècie d’au de la família 

dels Accipitridae, present a casa nostra i està en perill 

d’extinció, segons el catàleg de fauna amenaçada de 

Catalunya (pendent d’aprovació), el catàleg estatal vigent i la 

Directiva d’ocells de la Unió Europea. 
 

La població reproductora té una clara tendència cap als espais 

agro-forestals de mitja muntanya (400 – 1.800 m.) amb 

presència d’arbres caducifolis. També per boscos de ribera. 

Sempre amb presència d’espais oberts (pastures, prats, etc.). 
 

A Catalunya el milà reial és resident, migrador i hivernant. És 

un reproductor escàs, localitzat en el Prepirineu i Pirineu de 

Lleida (Ribagorça, els dos Pallars, Alt Urgell i Aran) i depressió 

de l’Ebre (Pla d’Urgell, Urgell, Noguera i Segrià).  

A l’hivern, és més abundant doncs arriben els exemplars que crien a centre i nord d’Europa. En aquesta època 

es concentren per a passar la nit en jocs o dormidors, localitzats majoritàriament en les comarques de la 

plana de Lleida. 
 

El darrer cens global de parelles reproductores, es va dur a terme l’any 2014 en què es van localitzar 41 

parelles i la població total es va estimar en 45 - 50 parelles (1,7% dels efectius estatals). 
                         

 

La tendència pel que fa a efectius ha estat positiva, passant de les 28 - 32 parelles censades l’any 2004 a les 

45 - 50 actuals. També ha augmentat l’àrea de distribució, expandint-se vers els Pirineus orientals i cap a la 

plana de Lleida. Població hivernant: l’hivern del 2020 es censaren 1.930 ocells en 12 llocs de jóc o dormidors. 
  

El milà reial és un ocell carronyaire facultatiu, és a dir pot capturar petites preses (ratolins, serps, etc.) però 

també menja animals morts. Està molt lligat als abocadors, especialment durant l’hivern. Aquest fet fa que 

estigui molt exposat a poder ingerir tòxics. A més de la ingesta de verins, les electrocucions i la col·lisió amb 

aerogeneradors són les causes més importants de mortalitat. 

Té una longitud de 60 a 65 centímetres, una envergadura de les ales de 190 centímetres i un pes que oscil·la, 

des dels 900 grams fins als 1.200 grams. La seva cua forcada té una forma molt marcada en forma de "V".  
 

 

 

Font: extracte de web de Mediambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, foto de Ramon Fortià Paisatges. 

 

 

 

Si voleu escoltar el seu cant escanegeu aquest QR. 
  

I si us interessen les aus, la seva distribució i els cants 

podeu consultar la web del SIOC, Servidor 

d’informació ornitològica de Catalunya: 

http://www.sioc.cat/ 
 

Exemplar de Milà Reial   

http://www.sioc.cat/
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SESSIÓ POPULAR DE CAL·LISTÈNIA AMB EN JOEL MORELL 
 

El mes de juny de l’any 2021, Torres de Segre estrenava un 

espai esportiu i de salut a la zona de pícnic, just davant de 

l’accés a les piscines i enmig del camí natural del riu Segre. 

Un nou equipament esportiu format per un circuit de 

‘cal·listènia’ o ‘workout’ i tres aparells de biosalut, obert al 

públic en general, amb la finalitat d’incrementar les opcions 

de pràctica esportiva a l’exterior dins el municipi. 

Doncs bé, un any després de la seva col·locació, després 

d’instal·lar-hi també enllumenat i patir algun que altre acte 

vandàlic, l’esmentat circuit s’ha convertit en un espai 

d’entrenament d’un grup de joves que practiquen diferents 

exercicis sobre l’estructura millorant d’aquesta manera la 

seva condició física. Un d’aquests practicants habituals és el 

Joel Morell que s’ha aficionat a la cal·listènia i, a més a més, 

entrena també en diversos circuits que hi ha a Lleida. 

Des de la Regidoria d’Esports, es vol donar a conèixer més 

aquesta disciplina d’entrenament que es troba a l’abast de 

tothom i, per aquest motiu, es va proposar al Joel que fes una 

sessió introductòria i oberta a la gent del poble per apropar 

la cal·listènia, ensenyar alguns dels seus exercicis així com els 

beneficis que aporta la seva pràctica.  

D’aquesta manera, diumenge 7 d’agost a les 10:00 hores del 

matí s’ha convocat al veïnat interessat a participar en una 

sessió pràctica on s’ha explicat una mica els orígens de la 

cal·listènia i s’ha ensenyat exercicis bàsics de força i 

d’equilibri amb un seguit de consells per aconseguir bons 

resultats i garantir una bona execució sense lesionar-se. 

Una demostració que es pretén repetir en els pròxims mesos 

per engrescar més gent i donar a conèixer aquest espai de 

salut i d’esport que compta també amb tres elements 

biosaludables igualment aptes per a tots els públics. 

 

ES
P

O
R

TS
 

 

Circuit complet de cal·listènia Els tres aparells de biosalut instal·lats al costat del circuit 

Diferents exercicis sobre la barra 

En Joel Morell explicant conceptes bàsics d’aquesta disciplina 
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S’ESGOTEN EN UN DIA LES INSCRIPCIONS A TORRES PEL 5è DESCENS DEL SEGRE  
 

L’endemà d’obrir les inscripcions per a participar en la 

cinquena edició del Descens del Segre el dia 1 d’agost, 

s’han esgotat les més de 150 places disponibles a 

Torres de Segre, i a més a més s’han registrat una 

trentena de persones a la llista d’espera que, finalment, 

s’han pogut incloure amb les embarcacions sobrants 

dels altres pobles organitzadors. 

En definitiva, un nou èxit d’acceptació i de participació 

que omple de satisfacció els membres de l’organització i 

compensa l’esforç que implica la preparació d’un 

esdeveniment d’aquestes característiques. 

 
 

ELS CURSETS DE NATACIÓ I L’AQUAZUMBA TANQUEN LA TEMPORADA D’ESTIU 
 

El divendres 19 d’agost ha estat el darrer dia dels cursets de natació d’enguany a les piscines municipals, amb 

la cloenda del segon torn, que posa punt final a dos mesos de diversió i d’aprenentatge. 

La valoració general d’aquests cursets d’estiu és molt positiva, amb una elevada participació d’infants, 

adolescents i adults. Tal com és habitual, el grup d’adults han allargat les seves classes fins a final de mes.  

Esperem que l’estiu vinent torni a regalar jornades de calor i bon temps per gaudir de nou dels cursets de 

natació i de les sessions nocturnes d’aquazumba. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Els cursets d’iniciació i de perfeccionament, així com les sessions d’aquazumba han finalitzat amb una bona valoració dels i les participants 
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BAIXADA DE SENYALITZACIÓ DEL RECORREGUT DEL DESCENS DEL SEGRE 
 

Després de la baixada de reconeixement que es va fer el passat mes de juliol del tram entre Torres de Segre i 

la Granja d’Escarp, el dissabte anterior al Descens, s’ha organitzat un grup per a dur a terme la important 

tasca de senyalització de tot el recorregut de 25 quilòmetres, aproximadament. 

Membres de la Comissió Esportiva de l’Ajuntament, del Club de piragüisme del Sicoris, voluntaris i 

representants dels altres consistoris que formen part de l’organització, han realitzat el descens per a marcar, 

repassar i senyalitzar tots aquells punts dins del riu que podien presentar una certa dificultat de navegació 

pels piragüistes inscrits ja sigui per l’obstrucció d’algun obstacle o per la vegetació, indicant sempre l’opció 

més segura en les diferents bifurcacions que es van trobant. 
 

Un cop més, la recollida de les deixalles que s’han anat trobant surant o enganxades per la llera del riu ha 

suposat una acció paral·lela a aquesta esmentada actuació, amb el propòsit de deixar aquest magnífic entorn 

amb les condicions que ha d’estar sempre per a poder continuar admirant-lo i gaudint-lo per molts anys més.  
 

Finalment, la setmana següent del Descens del Segre, s’ha fet la retirada de totes les cintes de plàstic 

emprades per a la senyalització de dins l’esmentat tram del riu, per deixar-lo com estava i complint el 

compromís de respecte i estima envers aquest bé tan preuat que tenim al costat de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Segre és el riu lleidatà per excel·lència i el més important dels que recorren el nostre 

territori. Ell i la seva conca són els eixos vertebradors de gran part de les comarques de 

Lleida. Neix al vessant nord del Puigmal, prop de la localitat francesa de Llo (Alta 

Cerdanya) a 2.843 m d’altitud. Té una longitud total de 265 quilòmetres, dels quals més 

de 230 els recorre per la província de Lleida. Finalment, lliura les seves aigües a l’Ebre a 

la localitat saragossana de Mequinensa.  

El tram del Baix Segre, el que abraça aquest Descens, el podríem dividir en una primera part més estreta i ‘salvatge’ 

entre Torres de Segre i Soses, que necessita més atenció perquè sol presentar més obstacles i dificultats i una altra 

més ampla amb més cabal d’aigua que comprèn el terme d’Aitona, Seròs i l’aiguabarreig a la Granja d’Escarp. 

Distribuïts en dos grups, s’ha pogut completar el recorregut sencer del Descens 

Arbres tombats obstruint el pas, senyalització de bifurcacions complicades i deixalles diverses que s’han recollit 
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SEGON CONCURS NOCTURN DE PESCA A L’EMBASSAMENT D’UTXESA 
 

Des de la tarda del dissabte 20 d’agost fins al migdia 

del diumenge 21, l’espai conegut com la zona dels 

‘espigons’ de l’embassament d’Utxesa, ha acollit el 

segon concurs nocturn de pesca. Una de les proves 

més esperades d’entre les quals organitza el Club 

Esportiu de Pesca de Torres de Segre. 
 

Una habitual vetllada de germanor on la pesca i el 

bon ambient han estat els protagonistes d’una 

jornada que ha anat acompanyada pel bon temps i, 

sobretot, per un bon nombre de captures, malgrat 

les ‘porres’ d’alguns dels participants. De fet, feia 

anys que no es pescava una quantitat de peix tan 

elevada (70 quilograms en total).  
 

Aquesta, ha estat una de les millors notícies per a recuperar l’essència d’aquest esport i per comprovar que 

l’esmentat espai de pesca gaudeix de bona salut, doncs la majoria de les carpes capturades han estat de mida 

molt petita. Uns exemplars que, un cop pesats, es tornen tots a l’aigua amb el que es coneix com a ‘pesca 

sense mort’. 

Així, doncs, la segona edició del concurs nocturn no ha pogut ser més productiva i ha fet gaudir als pescadors 

d’allò més, sobretot als tres primers classificats, amb uns registres considerables. 

El campió de la prova ha estat el Serhiy Zolotyy, amb un pes total de 25,900 quilograms, seguit d’en Josep 

Maria Drudes amb 22,790 kg i del Jaume Arqué, en tercer lloc, amb un pes total de 19,038 quilograms. 
 

 
 

 

 

Els pròxims concursos que el Club de pesca local té previstos realitzar per 
cloure la temporada 2021-22 són: 

 

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

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

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

 

 

 

 

D’esquerra a dreta: en Serhiy Zolotyy, en Josep Mª Drudes i en Jaume Arqué, els tres primers classificats mostrant algunes de les seves captures,  

d’entre les que es poden apreciar exemplars petits de carpa comuna, un fet que feia anys que no es veia 

En els concursos nocturns, els pescadors poden gaudir de la pesca durant la 

nit i d’imatges com aquesta que s’aprecien des de la zona dels ‘espigons’ 

d’Utxesa 
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EN SALVADOR PINTÓ DONA TROFEUS PER ACTIVITATS MUNICIPALS 
 

El Salvador Pintó Falguera i la seva 

esposa, la Carmen Fernández 

Martínez, han decidit fer una donació 

a l’Ajuntament de prop d’un centenar 

de trofeus perquè el Consistori els 

pugui emprar per a obsequiar els 

guanyadors o a les guanyadores de les 

activitats esportives o d’altres àmbits 

que es celebrin en endavant. 
 

El conegut matrimoni, que resideix des 

de fa 52 anys a Utxesa en una bonica 

casa que fou la tercera en construir-se 

a l’embassament l’any 1971, ha decidit 

marxar a viure fora vila en els dies 

vinents, per qüestions familiars.  

Abans de fer-ho, han volgut col·laborar 

amb la població de Torres de Segre fent 

aquest donatiu com a mostra de 

gratitud a l’acollida i al tracte que sempre han rebut de la gent i del poble en general durant tot aquest temps. 
 

Des d’aquest espai volem agrair aquesta cessió de la família Pintó – Fernández, que ben segur serà ben 

aprofitada en les diverses activitats que s’organitzin en els pròxims anys al poble. 

 

REUNIÓ INFORMATIVA PELS INSCRITS AL DESCENS EN PIRAGUA 
 

Seguint l’habitual dinàmica de les edicions 

anteriors, aquest any també s’ha dut a 

terme una reunió informativa per a tots 

els inscrits a la baixada en piragua a Torres 

de Segre. 

La sessió del dijous 25 d’agost, dirigida pel 

Joan Companys -regidor d’Esports de 

l’Ajuntament de Torres-, ha resultat 

rellevant per explicar als i les participants 

aspectes d’organització, logística i resoldre 

dubtes i qüestions. 

A través d’una presentació PowerPoint, 

complementada amb imatges i vídeos 

registrats dins del riu, els presents han 

pogut conèixer els passos que sabien 

seguit per preparar la baixada així com tots 

els punts més importants de la baixada, els 

consells i les recomanacions per afrontar la 

prova amb el màxim d’informació i de 

garanties possible. 

La Carmen i el Salvador a la seva casa d’Utxesa,  

amb alguns dels trofeus que han decidit donar a l’Ajuntament 

Alguns dels piragüistes locals inscrits a la reunió informativa del V Descens 
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INICI DE LA PRETEMPORADA DEL CLUB ESPORTIU TORRES DE SEGRE DE FUTBOL CAMP  
 

La temporada futbolística comença a engegar motors amb els inicis dels entrenaments de l’equip sènior de 

futbol camp del Club Esportiu Torres de Segre, el primer dels conjunts esportius torressencs en començar. 

Des del dilluns 22 d’agost en endavant s’aniran fent sessions preparatòries per arribar a l’inici de lliga en les 

millors condicions físiques i tàctiques, que es preveu que sigui el cap de setmana del 17 de setembre. 

Completaran la pretemporada, els cinc partits amistosos que l’equip arlequinat ha organitzat, tres a domicili 

i un al municipal. El primer, al camp de l’Albagès, ha estat amb derrota però queda molt per posar-se a punt. 

 

Pel que fa a l’inici dels entrenaments de l’equip sènior de futbol sala, està previst que sigui el 7 de setembre, 

en dobles sessions per setmana i la disputa de cinc partits amistosos que en breu s’anunciaran. A diferència 

del futbol camp, el conjunt de futbol sala jugarà més partits al pavelló del nostre poble.  

 

OFERTA D’ACTIVITATS ESPORTIVES PER AL CURS 2022-23 
 

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament ha confeccionat una 

graella d’activitats esportives de cara a l’inici del curs 2022-23, 

amb la finalitat de promoure la pràctica de l’activitat física i els 

hàbits saludables entre la població. Continuant amb les 

propostes engegades l’any passat i procurant respectar els 

horaris que s’han vingut fent en els darrers temps, enguany 

s’incorpora alguna novetat que amplia les opcions a escollir. 

Així, doncs, a les habituals activitats d’spinning, pilates, 

entrenament funcional ‘crossfit’, zumba, ioga, patinatge infantil 

o gimnàstica de manteniment (exclusiva per a la Llar de Jubilats), 

en aquesta ocasió s’ofereix també el ball en línia, Dansa urbana 

(per a nens i nenes de 6 a 12 anys) i fitness street i cal·listènia. 

D’aquesta manera s’obre el període d’inscripcions fins al 

dimarts 27 de setembre (inclòs), a les oficines de l’Ajuntament 

en l’horari habitual de les 8:30 a les 14:30 hores.  

A partir del dimecres 28, s’informarà de les activitats que han 

resultat, tenint en compte que ha d’haver un mínim de 10 

persones inscrites a cadascuna. 
 

 

Trobareu més informació a la circular repartida per les cases o al web de l’Ajuntament 

www.torressegre.cat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animeu-vos a fer esport, cuida la teva salut! 

 

Partits amistosos de pretemporada del C.E.Torres  Un dels primers entrenaments de l’equip sènior local al camp de gespa artificial de Soses  

http://www.torressegre.cat/
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L’AIGUA DE TORRES DE SEGRE JA TORNA A SER APTA PEL CONSUM 
 

El dijous 4 d’agost, els prop de 2.400 veïns de Torres 

de Segre han pogut tornar a utilitzar l’aigua de 

l’aixeta per beure i cuinar. Feia 55 dies que no es 

podia fer per l’elevada concentració de plaguicides 

que es va detectar el passat 10 de juny. El 

Departament de Salut ha informat el Consistori, 

després de les últimes anàlisis, que tornava a ser apta 

per al consum humà. 

El subministrament torna a ser potable després de 

modernitzar dos dels tres filtres de la depuradora. 

L’Ajuntament ha substituït el tractament amb sorra 

de sílex per un altre de carboni actiu, molt més 

efectiu. 

El Consistori ha repartit cada setmana 2.700 garrafes 

mentre ha durat el veto a consumir l’aigua de l’aixeta, 

una actuació que paga la Diputació de Lleida, i que 

s’ha allargat fins a esgotar existències d’aigua en 

garrafa. Els darrers dies també s’ha portat aigua 

embotellada als bars i restaurants municipals. 

El municipi també treballa en la incorporació d’un 

nou dipòsit que pugui filtrar uns 100 metres cúbics 

per hora. Torres de Segre capta l’aigua de boca del 

canal de Seròs i es va quedar sense subministrament 

en detectar-se un excés de pesticides. La presència 

d’aquestes substàncies en el cabal s’ha vist agreujada 

en descendir el cabal per la sequera. 

Aquesta mateixa problemàtica també va afectar fa 

uns dies uns altres 25 pobles: els que es proveeixen 

de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues i beuen 

del pantà d’Utxesa. No obstant, en el cas d’aquestes 

poblacions van poder recuperar l’aigua de boca a 

finals de juny. 
 

 

 

El municipi de Torres de Segre s’abasteix de l’aigua del Canal de 

Seròs. Després que aquesta passi pel procés de tractament a la 

potabilitzadora municipal, es distribueix al subministrament general 

de la població com a aigua potable. 

Els darrers ‘problemes’ detectats en les analítiques periòdiques que 

es duen a terme i que regulen la qualitat de l’aigua, han fet plantejar 

la possibilitat d’agafar l’aigua d’un punt que ofereixi més seguretat, 

tant pel nostre poble com pels de les Garrigues que capten l’aigua 

d’Utxesa. Un macro-projecte que es troba en via d’estudi. 
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El Departament de Salut ha informat que l’aigua de Torres de Segre ja torna 

a ser de bona qualitat i, per tant, es recomana el seu consum 

El resultat favorable en l’última anàlisi s’ha pogut aconseguir gràcies a la 
modernització de dos dels tres filtres de la depuradora municipal: 
l’Ajuntament ha substituït la sorra de sílex per carbó actiu. 

 

El repartiment de garrafes d’aigua mineral al pavelló poliesportiu s’ha 

finalitzat un cop s’ha acabat l’stock existent 
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EL GRUP DE RESCAT DE TORRES COMPLEIX TRES ANYS 
 

Durant l’agost del 2019, un Grup de 

voluntàries de Torres de Segre que estan 

totalment en contra del maltractament i 

l’abandonament animal, van crear un grup 

de rescat. Ara doncs, fa tres anys.  

La seva tasca ha estat la de fer-se càrrec dels animals 

abandonats o perduts del nostre poble, generalment gossos, 

fins a trobar la casa d’on s’havien escapat o buscar-los un lloc 

digne per a viure. 

Els animals rescatats, a vegades, estaven en males condicions, 

llavors les components del grup es tornaven per tal de curar, 

donar aliment i treure a passejar els gossos fins al moment en 

que ja poguessin canviar de casa. Moltes vegades, les 

mateixes voluntàries, han fet temporalment de casa 

d’acollida.  
 

Durant aquest temps, l’Ajuntament de Torres de Segre 

també ha habilitat unes gosseres, a l’edifici de l’antic 

escorxador municipal, on aquest animals han fet aquesta 

estada de recuperació i espera, abans de la seva nova 

destinació.  
 

Tot això, no hagués estat possible sense l'ajuda de les 

voluntàries del Grup de Rescat i de les protectores 

col·laboradores: la Lydia Argilés, la Sandra de los ‘Amigos 

peludos bajo Cinca’, ‘els Amics dels animals del Segrià’, i la 

canera d'Alcanó. També des del Grup local es vol agrair, 

sobretot a totes les famílies que han volgut donar una nova 

vida a tots aquests animals.  
 

A banda d'aquestes actuacions, el Grup de Rescat també ha 

promogut la celebració de la tradicional Festa de Sant 

Antoni, on totes les famílies que ho han desitjat han pogut 

beneir les seves mascotes i donar aliments i material d’ajuda 

per a les diferents protectores que han col·laborat. 
 

A tall de síntesi, durant aquest temps, el Grup de Rescat de 

Torres ha ajudat, de forma totalment desinteressada, a una 

vuitantena de gossos i gats, aquests últims generalment 

provinents de camades abandonades. Les voluntàries es mostren satisfetes de la seva tasca, però 

impressionades alhora, per la gran quantitat d'animals que han estat abandonats en tan sols 3 anys. Això vol 

dir que s’ha de continuar treballant en la conscienciació en contra de l’abandonament. 
 

El Grup local té un compte a Instagram i allí hi ha penjat un vídeo recopilatori de la majoria dels seus rescats. 

Us convidem a entrar-hi i visionar-lo. 
 

Per acabar, aprofitant aquest canal de comunicació, l’equip de voluntariat de rescat animal del municipi 

vol donar les gràcies a tothom per la col·laboració rebuda, tot esperant poder continuar ajudant als nostres 

amics de quatre potes. 

Alguns dels rescats i de les accions  

del Grup de Rescat de Torres de Segre en aquests 3 anys 



 
 

 
24 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’AGOST – Setembre 2022 

LES ‘NITS A LA FRESCA’ S’ACOMIADEN FINS L’ANY VINENT 
 

Les ‘Nits a la Fresca’ tanquen una nova temporada i ho fan amb els dos darrers concerts celebrats durant el 

mes d’agost a les piscines municipals amb una notable assistència de gent i un temps immillorable. 
 

El concert de ‘Buena Onda’, ha estat el primer, amb un variat repertori de versions d’èxits que han 

entretingut al públic gràcies a la bona sintonia dels dos components del grup, la veu en directe i la guitarra 

com a complement ideal.  
 

Dies després, concretament el dissabte 27 d’agost, ha arribat el torn d’un divertit espectacle de la mà del 

conegut artista local Christian Mòdol, que ha mostrat als presents tot el seu variat i complet repertori 

d’imitacions musicals, sempre amb el to d’humor i la bona veu que el caracteritza. 

L’espectacle ‘Christian Show’ ha omplert de música i bon ambient l’espai de les piscines, i ha aconseguit fer 

cantar, ballar i gaudir d’allò més al nombrós públic, que no ha volgut perdre l’ocasió de passar una jornada 

agradable i amena. 

 

OBERT TERMINI PRESENTACIÓ FOTOS PEL CONCURS DE FOTOGRAFIA ‘ANTONI RIBES ESCOLÀ’ 
 

Després de l’aturada a causa de la pandèmia, aquest any es 

reprèn el Concurs de Fotografia de Natura ‘Antoni Ribes Escolà’ 

que aquest 2022 correspon a la seva 16ª edició.  
 

Enguany, el jurat estarà format pels fotògrafs locals Josep M. 

Prada, Quim Estadella i Laia Renau, cadascun amb diferents 

visions d’aquest art que aportaran les seves enriquidores 

perspectives a l’hora d’escollir les obres premiades. 
 

En aquesta edició, només s’admetran fotografies fetes en 

territori local. Podran presentar-les persones de tot arreu, però 

sempre que estiguin fetes al nostre territori.  

Cada categoria (Infantil, Juvenil i Adulta) tindrà 3 premis valorats 

amb un total de 1.500€. Les bases les teniu disponibles a 

www.torressegre.cat i el termini per presentar-vos és el dia 30 

d’octubre de 2022. 

Animeu-vos a participar-hi!! I si sou empresa o entitat i us 

interessa donar un dels premis o algun altre tipus de 

col·laboració, poseu-vos en contacte amb nosaltres.  

Més informació del concurs: medinatural@torressegre.cat – 660 612 615 – 659 542 319. 

Aquests concerts de música en directe a l’aire lliure i a les piscines, han resultat una bona proposta per combatre les caloroses nits d’estiu amb l’opció de bany 

http://www.torressegre.cat/
mailto:medinatural@torressegre.cat
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FINALITZA EL CASAL D’ESTIU 2022  
 

El Casal d’Estiu posa punt i final després de més de dos mesos 

de plena activitat, diversió i aprenentatges. L’agost ha estat el 

darrer mes i ho ha fet amb l’entreteniment i la bona 

companyonia com a elements principals. Dies plens d’activitats, 

rutines i vivències que han omplert de records als infants que hi 

han participat. 

Entre altres propostes, els nens i les nenes s’han pogut iniciar al 

ioga, en mans de la monitora Carolina Herrera, especialista en 

aquest camp. A més a més, s’han realitzat gimcanes per 

conèixer encara més el nostre poble i, fins i tot, hem anat a la 

biblioteca a fer l'entrega del cartell que hem creat entre tots i 

totes. I és que, els i les infants de Torres són uns artistes! 

L’espai del Casal també s’ha convertit en un taller de sabonets 

-elaborats a partir de glicerina i plantes aromàtiques provinents 

de l'hort de l'Escola-, un taller d’experiments culinaris -amb 

fruita i xocolata, elaborant focaccies res a envejar amb les que 

cuinen els italians-, i en un punt de bona harmonia, de joc, 

d’amistat i de bones praxis. 

Però això no és tot!, ja que també han tingut temps per a 

practicar esport fent les olimpíades, jocs de tota mena i anant 

amb bicicleta a Soses, el poble veí, on han passat tot el matí 

jugant i passant-ho d'allò més bé! 

Per acabar, com cada mes, han anat a la piscina a refrescar-se, 

han fet robòtica amb Smart School i també una mica de deures 

per anar preparant-se per la tornada a l'Escola. 

D’aquesta manera, l’equip de monitors i monitores volen 

acomiadar-se de tots i totes i desitjar un bon inici del curs 

escolar. Fins a l’estiu vinent! 
 

 

 VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DURANT L’AGOST 
 

No hi ha mes en el que no hàgim de lamentar successos pel que fa a 

violència de gènere que ja sumen 28 víctimes des de principis d’any. 

L’última actualització es correspon amb la confirmació de les dues 

darreres víctimes registrades durant el mes d’agost.  

Per un costat, una dona de 44 anys, que ha estat presumptament 

assassinada per la seva parella a Sevilla, amb qui tenia una filla 

menor d’edat. La víctima ha mort apunyalada amb la mateixa arma 

que ha emprat la seva parella per suïcidar-se. 
 

L’altre cas ha estat el que ha passat el 13 d’agost a la tarda a Valladolid. Una dona de 78 anys i la seva filla 

de 54, han estat trobades mortes amb ferides d’arma blanca, després d’un incendi originat a la seva casa. La 

seva parella, detingut el mateix dia, ha negat l’autoria dels fets atribuïts durant la seva declaració al Jutjat.  
 

El nombre de dones assassinades per violència masclista a tot l’Estat puja a 1.158, des del 2003, any des 

del qual hi ha registres oficials. El nombre de menors orfes ascendeix a 20 el 2022, sumant 357 des del 2013.  
 

El monitoratge del Casal d’Estiu s’acomiada fins l’any vinent 
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CALOR D’AGOST, PAS DE TEMPESTES AMB FORT VENT I DILUVI EN 10 MINUTS 
 

La primera quinzena d’agost, la calor no ha donat treva i han 

continuat els valors alts fregant els quaranta graus i les nits tòrrides 

amb mínimes que no han baixat dels vint dígits. 

Després d’uns mesos veient passar les tempestes amb fort 

component elèctric i ràfegues de vent, sense que deixessin 

pràcticament precipitació al municipi, el dimarts 16 d’agost ha 

capgirat aquesta dinàmica. El pas d’un front actiu en forma de 

tempesta i molt vent que ha deixat uns 25 litres en tan sols uns 

minuts al poble i que ha provocat inundacions en garatges, en algun 

habitatge i establiment i carrers a vessar d’aigua com feia dies que 

no es veia. Cal considerar que aquest registre s’ha obtingut dins la 

població de manera molt localitzada, ja que en diferents punts del 

terme l’afectació gairebé ha resultat nul·la, com és el cas del punt on 

es troba l’estació meteorològica automàtica de Torres que només ha 

recollit 1.5 mm. Per sort, l’afectació per aquest fenomen ha estat 

mínima i no s’ha hagut de lamentar danys importants. 
 

A partir d’aquí i fins a final de mes, tot i fer dies de calor, les 

temperatures s’han mantingut per sota dels registres màxims 

d’aquest estiu que es pot considerar força càlid. El pas d’algunes 

tempestes sense deixar pràcticament rastre, han tancat el mes. 
 

En resum, deixem un agost sense notícies destacables, que a nivells 

de mitjanes de temperatura presenta un símil gairebé idèntic al 

juliol. La mitjana de temperatura màxima ha estat de 35,3 graus -el 

mateix registre que l’anterior mes- i una mitjana de temperatura 

mínima de 19,9 graus -0,2 punts superior al seu antecessor-.  

La precipitació acumulada aquests dies ha estat de 35,8 mm, superant en 9,8 els darrers valors. Cal tenir en 

compte però, que d’aquest total, 25 mm s’han acumulat en tant sol uns minuts el mateix dia.  
 

 
 

 

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

 
 

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

01/08/22 37,0°C 22,0°C 0 mm 12/08/22 39,6°C 20,6°C 0 mm 23/08/22 33,0°C 19,9°C 0 mm 

02/08/22 38,8°C 22,6°C 0 mm 13/08/22 36,3°C 23,3°C 0 mm 24/08/22 36,3°C 20,4°C 4.2 mm 

03/08/22 38,9°C 21,2°C 0 mm 14/08/22 35,4°C 20,9°C 0.2 mm 25/08/22 33,5°C 18,8°C 0 mm 

04/08/22 38,2°C 20,4°C 0 mm 15/08/22 34,7°C 20,9°C 0 mm 26/08/22 32,3°C 18,4°C 0 mm 

05/08/22 37,5°C 20,6°C 2.4 mm 16/08/22 34,4°C 20,8°C 25 mm 27/08/22 33,1°C 18,9°C 0 mm 

06/08/22 36,7°C 19,4°C 0 mm 17/08/22 31,7°C 18,8°C 0 mm 28/08/22 35,1°C 18,1°C 0 mm 

07/08/22 36,1°C 21,4°C 0 mm 18/08/22 29,5°C 17,3°C 0 mm 29/08/22 33,3°C 19,0°C 4 mm 

08/08/22 36,4°C 19,8°C 0 mm 19/08/22 31,0°C 15,9°C 0 mm 30/08/22 34,4°C 19,1°C 0 mm 

09/08/22 37,5°C 21,7°C 0 mm 20/08/22 34,7°C 17,7°C 0 mm 31/08/22 33,6°C 21,8°C 0 mm 

10/08/22 38,1°C 20,4°C 0 mm 21/08/22 35,2°C 18,8°C 0 mm  

11/08/22 38,5°C 20,0°C 0 mm 22/08/22 33,5°C 19,3°C 0 mm 
 

Temperatura màxima mitjana (mes): 35,3 °C                                    Temperatura mínima mitjana (mes): 19,9 °C  
         

Total precipitació acumulada (mes): 35,8 mm 
 

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

 

La forta tromba d’aigua ha sorprès la gent,  

acumulant molta precipitació en poc temps 

Quim Estadella 

Quim Estadella 
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LA FOTOGRAFIA DEL MES 

 

 

“Imatge feta des d’Utxesa. Una nit d’estiu, neta de núvols, és el moment apropiat per contemplar l’admirable bellesa del cel nocturn, 
amb l’espectacle sublim que ofereix La Via Làctia -la galàxia que conté el sistema solar-. El 1610, Galileu fou el primer a discernir-ne 
estrelles individuals. Fins a principis de la dècada del 1920, la majoria d'astrònoms creien que contenia totes les estrelles de 
l'Univers. Té  una densitat de 200.000 a 400.000 milions d'estrelles i un diàmetre de 100.000 anys llum. L'aspecte lletós de la part 
central de la nostra galàxia observada a ull nu des de la Terra en va originar el nom de Via Làctia, és a dir, 'camí de llet', com s'explica 
en el mite d'Hera i Alcmene”. 
 

 Josep M. Prada 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A0xia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
https://ca.wikipedia.org/wiki/Univers
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hera


 
 

 
28 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’AGOST – Setembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN EL V DESCENS DEL SEGRE 
 

Després de dues edicions ajornades per l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, enguany s’ha pogut reviure 

una de les activitats més divertides i populars de l’estiu a la demarcació de Lleida, el Descens del Segre des de 

Torres de Segre fins a Seròs, que ha celebrat la seva cinquena edició, enguany amb opció d’allargar-lo fins a 

la Granja d’Escarp. 
 

El piragüista català i campió del món, Saúl Craviotto, ha donat el tret de sortida a un Descens que per primera 

vegada ha acollit també una prova del Campionat de Catalunya de riu esportiu (modalitats K1 i K2 adult). 
 

 

El Descens del Segre ha recuperat la seva essència després d’un parèntesi obligat de dos anys i ho ha fet amb 

un èxit aclaparador de participació. Uns quatre-cents participants, entre el descens popular i la prova de 

competició que s’ha estrenat enguany, han tornat a omplir de vida i de diversió el tram del riu que 

comparteixen les cinc poblacions agermanades del 

Baix Segre en la preparació d’aquesta prova: Torres de 

Segre, Soses, Aitona, Seròs i la Granja d’Escarp. 
 

La jornada s’ha iniciat amb la benvinguda als 

participants, l’entrega de dorsals al punt de sortida 

del descens, la part baixa de la presa de Torres de 

Segre, i un esmorzar popular.  

Els parlaments de les autoritats presents i l’entrega 

del xec solidari a les representants d’Afanoc Lleida 

amb un euro de cada inscripció, han donat pas a una 

breu explicació tècnica i pràctica i el repartiment del 

material als i les participants. 
 

 

Per primer cop en les cinc edicions, s’ha pogut 

presenciar la sortida d’una prova de competició, amb 

trenta-quatre piragüistes que han competit en les 

modalitats K1 i K2 adult, en una prova que ha resultat 

el Campionat de Catalunya de riu esportiu. El tret de 

sortida d’aquest descens competitiu que ha acabat a 

Seròs, l’ha fet el piragüista lleidatà i campió del món 

Saúl Craviotto que abans ha inaugurat una placa 

commemorativa del ‘Descens del Segre’ que dona valor a la importància de cuidar el riu per a poder-lo gaudir.  
 
 

 

Un descens competitiu que ha estat disputat fins al final i que ha deixat l’equip 

Sicoris com a campió. En K1, els vencedors han estat Òscar Segues Simarro -

campió en categoria Absolut Sub55-, Jose Siegrist Trelles -campió veterà de 

+55-, i l’Ares Izard Forrellad en dones, categoria absoluta Sub55. 

En la modalitat K2 absolut Sub55 han resultat guanyadors la parella d’homes 

formada pel Manuel Craviotto i el Víctor Craviotto. En categoria veterà +55, 

Rosendo Mesalles Mascarilla i José Pintado Gonzalez han quedat en primera 

posició. En modalitat mixta absolut, la Montserrat Herrera i el Rafael Herrera 

s’han adjudicat el títol. Per últim, en la modalitat RR absoluta, l’Iker Zaballos 

-en homes- i la Laura Miralles -en dones- han estat els primers.  

 

LA
 N

O
TÍ

CI
A 

 

 

“Ha estat una jornada 

inoblidable, entretinguda 

i molt divertida. Una 

forma més de conèixer i 

respectar el nostre riu a 

través de l’esport”. 
 

 

Saul Craviotto 

Els parlaments inicials de les autoritats i d’en Saúl, dirigits als participants,  

han donat el tret de sortida a les dues proves esportives 

 

Sortida dels piragüistes de competició  

del Campionat de Catalunya de riu 
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Tot seguit, ha estat el torn de la sortida del descens 

popular, amb una gran expectació de públic que ha 

omplert el pont i el passeig del riu per a poder 

presenciar la baixada de les més de dues-centes 

embarcacions, provinents d’empreses de les Terres 

de l’Ebre i d’Àger.  

De manera esglaonada i amb grans dosis de diversió i 

d’aventura, s’ha iniciat el recorregut d’un total de 15 

quilòmetres fins a Seròs o bé de 25 per aquells i 

aquelles que han escollit arribar a la Granja d’Escarp. 

La comitiva del riu ha estat acompanyada, en tot 

moment, per un grup de piragüistes de salvament 

que ha cobert els punts de més dificultat i ha ajudat 

als participants que han tingut alguna dificultat.  

De manera paral·lela, una unitat mèdica mòbil, 

l’ajuda dels bombers voluntaris de Seròs amb 

efectius dins l’aigua i per terra i un grup de vehicles 

amb remolcs, han seguit el descens pel camí natural 

que segueix el riu, per atendre qualsevol incidència. 
 

L’arribada a destí, amb el retrobament de companys 

i amics, així com l’intercanvi de les vivències viscudes 

ha estat el punt final de l’aventura que ha tingut la recompensa amb una bona remullada a les piscines de 

Seròs i un merescut dinar que ha deixat satisfets als participants, a l’espera de la propera baixada l’estiu vinent. 
 

El regidor d’esports de l’Ajuntament de Torres de Segre, en Joan Companys, impulsor i part important de 

l’organització de l’esdeveniment, ha mostrat la seva satisfacció en finalitzar la jornada:  
 

“La valoració final deixa un molt bon regust de boca als inscrits i als membres de l’organització, tant per l’experiència 

viscuda com pels pocs incidents registrats. Podem dir que el Descens del Segre s’ha consolidat com un exemple 

superlatiu de promoció turística i de respecte pel nostre riu i entorn natural, amb l’esport i la unió de cinc pobles 

germans com a elements indissolubles. L’èxit de la prova és la conseqüència de moltes hores de preparació i de la 

dedicació de molta gent, sense la qual no seria possible”. 
 

 

L’endemà, bona part dels 

mitjans de comunicació de 

Lleida i xarxes socials de la 

demarcació, han destacat 

l’èxit de la baixada, amb unes 

molt bones cròniques que 

situen el Descens del Segre 

com una de les activitats de 

més ressò de l’estiu a Ponent. 

 

 

 
 

Reportatge de Lleida TV  

V Descens del Segre 

(escanegeu QR) 

 

Minut 25:22 

 

Joan Companys Cabau 
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SUPORT SOLIDARI DEL V DESCENS EN PIRAGUA AMB L’AFANOC LLEIDA 
 

Des de la segona edició fins a 

l’actual, l’organització del 

cinquè Descens del Segre des 

de Torres de Segre a Seròs, ha 

decidit involucrar l’exitós 

esdeveniment d’estiu dins 

l’àmbit més solidari.  

D’aquesta manera, en aquesta 

cinquena baixada, 

l’organització formada per la 

Comissió Esportiva de 

l’Ajuntament i els regidors 

d’esports dels cinc pobles, ha 

decidit col·laborar novament 

amb l’AFANOC Lleida (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya) amb una aportació 

econòmica de 400 € que l’alcalde de Torres de Segre, en Joan Carles Miró, ha fet entrega simbòlicament en 

nom de tots i totes, el mateix dia de l’esdeveniment esportiu, a la Teresita i la Montse Forcat Masip, veïnes 

col·laboradores amb l’esmentada Associació. L’aportació ha resultat d’un euro de cada inscripció i 

l’arrodoniment dels consistoris organitzadors. 
 

Algunes de les imatges que ens deixa el V Descens del Segre 

(fotografies: Quim Estadella, Jaume Roca, Josep M. Prada i altres) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Moment de l’entrega del xec simbòlic a les representants d’Afanoc Lleida, la Tere i la Montse Forcat 

Quim Estadella 

Jaume Roca 
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INSTAL·LACIÓ DE LES GUIES PER L’EXPOSICIÓ DE QUADRES DE LA LLAR DE JUBILATS 
 

La primera setmana d’agost, membres de la brigada han 

estat instal·lant un seguit de guies metàl·liques en una 

de les parets de la seu de la Llar de Jubilats ‘Sant Guardià’ 

per a poder encabir l’exposició de quadres pintats pels 

socis i sòcies que la Junta de la Llar ha organitzat per la 

festivitat del dilluns 15 d’agost, dins el programa previst 

per aquest dia. Subjectades a un suport horitzontal fixat, 

s’han disposat una desena de guies verticals amb els 

corresponents encaixos per poder posar dos quadres en 

cadascuna d’elles. 
 

MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE LES PORTERIES I CISTELLES A LA NOVA PISTA POLIESPORTIVA 
 

Durant els primers dies d’agost, ha arribat bona part de l’equipament esportiu que s’ha incorporat a la nova 

pista poliesportiva exterior, ubicada al costat de l’Escola Carrassumada i del poliesportiu. 

Concretament, s’han muntat i instal·lat a la pista les dues porteries de futbol sala, amb la seva corresponent 

xarxa, i dues de les quatre cistelles de bàsquet que hi han d’anar. En aquest darrer cas, el muntatge de les 

cistelles ha precisat una mica més temps, ja que s’ha hagut de fer una obertura al formigó existent per acollar 

els seus braços, amb els suports corresponents, i fixar-los de nou amb formigó per garantir la seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC
TU

AC
IO

N
S 

 

Col·locació del conjunt de guies provisionals per acollir l’exposició 

Muntatge de les porteries amb els elements d’encaix i la seva xarxa corresponent 

Les cistelles de bàsquet han necessitat més temps perquè s’han hagut d’integrat dins el formigó amb un dau de seguretat per a la seva base 
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SUBSTITUCIÓ DE VIDRES TRENCATS DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU I L’ESCOLA CARRASSUMADA 
 

Al llarg d’aquests dies, s’han anat restablint els vidres trencats del pavelló poliesportiu i de l’Escola 

Carrassumada. Una actuació necessària per garantir la seguretat dels usuaris i les usuàries d’ambdues 

instal·lacions municipals.  

La substitució s’ha pogut fer abans d’iniciar el curs escolar i les activitats esportives i després d’efectuar un 

peritatge de les companyies d’assegurances corresponents que han assumit el cost íntegre. 

 
 

TASQUES DE MILLORA I MANTENIMENT A L’ESCOLA PER AFRONTAR UN NOU CURS 
 

La darrera quinzena del mes d’agost, el conserge 

del centre educatiu i membres de la brigada 

municipal han estat treballant en la posada a punt 

de l’Escola Carrassumada de cara al nou curs 

2022/23, que enguany inicia les classes amb 

l’alumnat el dilluns 5 de setembre. D’entre les 

actuacions fetes destaquem: 

✓ Pintar les parets de les diferents aules i 

col·locar uns panels de suro per penjar coses. 

✓ Netejar l’espai del dipòsit de gas-oil, ubicat en 

un extrem de la zona d’esbarjo exterior, per 

mantenir la zona neta i garantir les condicions 

de seguretat idònies. En aquest cas, aviat, 

s’instal·larà una escala metàl·lica al costat del 

mateix. 

✓ Acabar de substituir els vidres trencats que 

s’han localitzat en diferents dependències del 

centre educatiu. 

✓ Reparar la pica d’acer inoxidable de la cuina del 

menjador que presentava una obertura i s’ha 

solucionat amb una tasca de soldadura. 

✓ Col·locar unes aixetes a les arquetes, tant del 

pati d’educació infantil com en el de primària, 

amb connexió per a mànega d’aigua. 

El condicionament de l’Escola no ha acabat aquí, també s’han efectuat treballs habituals de manteniment i 

neteja dels espais que formen part dels preparatius de sempre per afrontar l’inici de curs escolar amb les 

màximes garanties i disposar d’unes instal·lacions preparades per acollir els nens i les nenes del municipi. 

Membres de la brigada pintant les aules del centre educatiu 

La reparació de la pica del menjador i la neteja i condicionament  
del dipòsit de la calefacció han estat dues de les tasques realitzades 

Els primers vidres substituïts han estat els del pavelló poliesportiu S’han restablert els vidres trencats del centre abans de l’inici del curs 
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PREPARACIÓ DEL CURS ESCOLAR A LES INSTAL·LACIONS DE LA LLAR D’INFANTS 
 

Talment com a l’Escola, aquests dies també s’han estat efectuant tasques a les instal·lacions de la Llar 

d’Infants Carrassumada que han complementat les actuacions pròpies de posada a punt i/o manteniment: 

 Finalitzar la col·locació del parquet a les aules que faltaven. En aquesta ocasió, s’ha retirat el terra laminat 

vell i malmès per posar-hi el nou, tant a l’aula d’1 any com a la de nadons. D’aquesta manera tot el centre 

disposa d’un terra nou per iniciar un nou curs amb un espai amb plenes condicions. 
 

 Instal·lar sorra al sorral de la zona d’esbarjo exterior. S’ha retirat una part de l’existent per canviar-la.  
 

 Col·locar un tendal sobre l’esmentat sorral exterior i la caseta de fusta que es va posar fa uns mesos per 

afavorir una zona de joc amb ombra, sobretot aquests mesos que la calor encara és força present. 

 

REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA A LA PART SUPERIOR DE LES PISCINES 
 

Després de detectar una fuita 

d’aigua constant per l’aflorament 

de la mateixa sobre la superfície 

de la caseta del bar del camp de 

futbol, s’ha hagut de procedir amb 

l’obertura d’una rasa, amb l’ajuda 

d’una màquina excavadora, per a 

cercar la pèrdua d’aigua en el tub, 

poder reparar-la i tornar a deixar 

llest el terreny tal com estava. 

 

ACTIVACIÓ D’URGÈNCIA DEL SERVEI DELS BOMBERS DE SERÒS PER VESSAMENT D’OLI 
 

Gràcies a la trucada de diversos veïns del municipi, el matí del dissabte 13 

d’agost, s’ha hagut de fer una trucada d’emergència per vessament d’oli 

hidràulic sobre la calçada d’alguns carrers de la vila, del camió encarregat 

de recollir les escombraries. El conductor d’aquest, que feia el servei 

habitual, no s’ha adonat de la pèrdua de líquid, deixant bassals sobre la 

superfície amb el perill que poguessin fer lliscar vianants i vehicles. De fet, hi 

ha hagut algun petit incident a causa d’aquest fet però sense massa 

conseqüències. L’avís al 112 ha activitat al grup de bombers que s’han 

desplaçat ràpidament al poble i han tirat 20 sacs de ‘sepiolita’, un material 

que actua molt eficaçment per absorbir olis de motor i similar. En pocs 

minuts, s’ha pogut resoldre la incidència i restablir el trànsit. 

Les aules amb el parquet nou i les parets pintades, preparades per acollir l’alumnat a primers de setembre  



 
 

 
34 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’AGOST – Setembre 2022 

NETEJA DEL CAMÍ VERD I PREPARATIUS PER A LA SORTIDA DEL V DESCENS EN PIRAGUA 
 

Les setmanes anteriors i la mateixa de la celebració del 

cinquè Descens en piragua, s’han efectuat una sèrie de 

feines i actuacions per a garantir les millors condicions, 

sobretot, al punt de sortida de l’esmentada prova.  

Amb aquestes tasques, alhora, s’aconsegueix mantenir net el 

tram d’espai natural que comprèn el nostre camí verd així 

com bona part de la llera del riu propera al poble. Una 

actuació que es procura que sigui recurrent, sobretot durant 

els mesos d’estiu.  

Així doncs, d’entre altres accions efectuades ressaltem: 
 

• La neteja de tot el tram de camí verd que va des del 

mirador dels cavalls fins a la presa, lloc de partida del 

descens. S’ha segat tota aquesta zona amb el propòsit de 

millorar la imatge d’un lloc habitual i privilegiat de passeig. 

• L’actuació efectuada al punt de sortida de les 

embarcacions. S’ha reparat el darrer tram de l’escullera 

que fa de paret, col·locant uns metres més de pedres i 

arreglant una part del camí que s’havia enfonsat. 

• L’habitual construcció de la passarel·la de fusta que ha 

facilitat el pas de la gent des de la vora al meandre de 

davant de la presa i que els membres de la brigada han 

desmuntat dies després de la baixada. 

• El muntatge d’un escenari amb palots de fusta i taulells 

per als parlaments inicials així com l’entrega d’obsequis. 

• La col·locació de les banderes de Torres de Segre i la 

senyera catalana al llarg dels fanals del pont per donar la 

benvinguda als participants i públic en general i fer 

l’entrada a la vila més acollidora. També s’ha posat la 

pancarta de Torres de Segre al pont i les banderes de 

Torres Energia al darrer tram del passeig del Segre, com a 

col·laborador habitual del Descens. 

• El mateix dia de la baixada, s’ha baixat la cisterna d’aigua 

amb el tractor municipal per a netejar i desinfectar les 

embarcacions a mesura que es descarregaven dels 

remolcs de les diferents empreses com a condició 

imposada i obligada del Departament de Territori i 

Sostenibilitat per a evitar la contaminació pel musclo 

zebrat, ja que les piragües provenien totes del riu Ebre, 

zona declarada infectada per aquest mol·lusc. 

• S’han muntat les taules, una per municipi, per entregar els 

dorsals als participants i també per donar l’esmorzar abans 

de la sortida de les embarcacions juntament amb uns 

contenidors per a la recollida de brossa generada. 

El tractor de l’Ajuntament segant un tram del camí verd 

El pont provisional muntat per accedir al meandre d’on surten 
la major part de les embarcacions 

Construcció de l’escenari des d’on s’han fet els parlaments, 
l’entrega del xec solidari i l’explicació tècnica 

Dues senyeres a banda i banda del pont i la pancarta de Torres 
de Segre, han donat la benvinguda als i les piragüistes 
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ALTRES ACTUACIONS DIVERSES EFECTUADES 
 

A més de les principals actuacions que s’han dut a terme al llarg de l’agost, descrites en bona part fins ara, 

n’hi ha hagut d’altres més que destaquem en format més petit, d’entre les quals destaquem: 
 

• Repartiment d’aigua embotellada als bars i restaurants municipals. Els darrers dies abans l’aigua del 

subministrament tornés a ser apta pel consum, membres de la brigada han portat garrafes als diferents 

bars i restaurants de la població, atenent que són els establiments que més en consumeixen a l’hora 

d’elaborar el menjar i beguda dels seus clients. 
 

• Reparació dels sanitaris de les piscines, substitució d’elements trencats i neteja de la tarima de fusta de 

les dutxes exteriors. El funcionament de les piscines, amb el volum d’usuaris que les utilitzen, implica 

alhora la detecció de desperfectes i avaries que cal anar resolent. Entre altres, s’han reparat les cisternes 

de dos sanitaris dels serveis femenins i s’han hagut de canviar dues aixetes malmeses. A més, s’ha netejat 

amb aigua a pressió i tractat el terra de fusta de les dutxes exteriors que lliscava. 
 

• 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 restes de branques i fullatge dels arbres. 

Malauradament, gairebé cada dia, l’Ajuntament continua destinant recursos econòmics i de personal per 

enretirar les escombraries que es deixen apilonades a l’exterior dels contenidors, amb espai dins els 

recipients. 
 

• Les obres que s’estan efectuant a la calçada del carrer Vall, ha estat el motiu per desplaçar 

provisionalment l’illa de contenidors que hi havia en aquest punt, al carrer Progrés, junt amb l’altra. Un 

canvi que s’ha produït pensant una ubicació el més propera possible per afectar mínimament el servei del 

veïnat afectat. 
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NOVETATS EN LES PRINCIPALS OBRES MUNICIPALS 
 

Aquest mes d’agost, s’ha continuat avançant força en dues de les obres més rellevants al municipi. De fet, en 

una d’elles gairebé ja s’ha finalitzat. Unes actuacions que com cada mes us detallem a continuació: 
 

• Al futur Centre Cívic s’ha seguit amb la col·locació de ‘pladur’, sobretot en els sostres, després de 

completar-hi les diferents instal·lacions. 

Es completa la primera planta amb la instal·lació del sistema de climatització, amb parets i sostres ja 

posats i una capa de pintura blanca, així com bona part de la il·luminació encastada i els aplics LED que 

il·luminaran la majoria de les estances que configuren el pis de dalt. 

Els primers dies de setembre, es preveu posar l’ascensor, finalitzar les tasques de fontaneria, 

l’enrajolament de la planta i el tancament de portes i finestres amb alumini i vidre.  

 

• La nova zona d’esbarjo del costat de l’Escola Carrassumada, formada pel parc infantil i la pista esportiva 

polivalent ja està gairebé completada. En el cas del primer, tal com vam indicar en l’anterior revista, el ja 

està finalitzat i obert al públic. La pista esportiva és la que s’ha acabat de completar aquests dies, gairebé 

al 100%, amb la col·locació de la tanca perimetral metàl·lica que delimita el terreny de joc. Una tanca que 

s’ha reforçat a la zona del part infantil amb una reixa soldada per garantir la seguretat dels més menuts. 

També s’han incorporat les dues porteries i dues de les quatre cistelles de bàsquet que confeccionen els 

dos camps. Durant el mes de setembre, es posaran les dues cistelles de mini-bàsquet restants i la 

il·luminació d’aquest nou espai esportiu i d’oci del municipi. A l’octubre es clourà tota l’obra amb la 

pintada d’un mural a la paret de grans dimensions d’un dels costats de la pista. 

Aquesta zona, oberta a tothom, ja és un dels punts més freqüentats pel jovent del poble que s’organitza 

per a jugar partidets. Esperem que sigui respectat i cuidat per poder-lo gaudir durant molt temps. 

 

 

 

Imatge del ‘hall’ de la primera planta que esdevindrà  
un espai de treball personal i de descans   

El futur gimnàs, amb les parets i el sostre instal·lat, juntament amb la 
il·luminació led i el sistema de climatització per conductes  

La nova pista exterior de lleure, gairebé al complet, dona moltes possibilitats de jocs als infants i joves del municipi   
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L’entrevista, en aquesta ocasió, la dediquem a l’Enric 

Escolà, un dels treballadors del Consistori torressenc amb 

més coneixement de la gestió de l’aigua municipal i part 

responsable que aquesta arribi a les cases en les millors 

condicions. A través d’una sèrie de qüestions, l’Enric ens 

aporta més informació sobre el funcionament del 

subministrament hídric i alhora ens dona el seu parer de la 

problemàtica que hem viscut els darrers mesos en el 

consum d’aigua potable al municipi i la preocupant 

situació de sequera a nivell mundial.  
 

 
 

 

Quant temps fa que estàs d’encarregat de la 

gestió de l’aigua? 

Des d’un bon començament, em sembla que una de 

les primeres feines que vaig fer quan vaig entrar a 

treballar aquí va ser soldar un tub de plom. Em va 

ensenyar a soldar el Fede.  

Primer, quasi no hi havia res de gestió hídrica, l’aigua 

venia sola, tal com entrava sortia, només es posava 

clor i sense mesurador.  

Va ser l’any 1990 quan es va fer la depuradora. Tenim 

una planta bastant antiga, fins i tot els sistemes 

informàtics. Caldria pensar a renovar-la, tot i que 

sempre li hem fet un manteniment molt acurat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què s’ha de fer per tenir una bona aigua de boca? 

Bàsicament, el que s’ha de fer és potabilitzar-la. En 

principi, salvant els problemes que hem tingut 

darrerament, l’aigua que captem del canal de Seròs, 

no és una aigua bruta, però de vegades està afectada 

per vessaments  d’olis, fungicides o substàncies 

tòxiques i, fins i tot, el filtratge de productes derivats 

de l’agricultura extensiva.  

Tota la contaminació de l’aigua prové de l’acció 

humana. Imagina, una galleda de cinc o sis litres d’oli, 

fan un mal terrible al canal, el pantà o al riu. Si no fos 

per l’acció humana, tindríem l’aigua ben neta, tal com 

baixa del Pirineu.  

A més a més, gairebé tots els pobles tenim 

depuradores d’aigües residuals, amb la qual cosa les 

aigües d’aquest tipus que deixem anar al riu ja estan 

tractades, no com abans. 
 

Quins són els paràmetres que es mesuren quan 

l’aigua arriba aquí? 

Diàriament, es mira el clor i la terbolesa. Tot i que una 

aigua sigui transparent, pot ser que no tingui els nivells 

adequats. 

 

 

 

Va néixer al febrer de l’any 1966, per tant, 

té 56 anys. 

Fill del Joan Escolà i de la Pepita Closa. Ha 

tingut dos germans, el més gran fou el 

Josep Maria, després va venir el Pere, i ell 

que és el més petit. 

Després de l’EGB, va estudiar formació 

professional, i disposa dels dos graus en 

la branca d’electricitat. Té la titulació de 

tècnic especialista en electricitat.  

Fa trenta-quatre anys que treballa a 

l’Ajuntament de Torres de Segre. 

Bàsicament, les seves tasques actuals 

són, per una banda, el treball a la 

companyia elèctrica i també és el 

responsable de la gestió de les aigües del 

poble. 

Les seves aficions són la lectura, la 

informàtica i la música en general.  
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Quins són els nivells adequats? 

Quan l’aigua està a dalt als dipòsits, el nivell hauria de 

ser 1 UNT (Unitat Nefelomètriques de Terbolesa),  i al 

poble podria arribar a nivell 5 UNT. Ara, ens estem 

movent entre els 0,2 UNT, aproximadament. Això, vol 

dir que tenim una aigua molt neta. 

El clor, ha d’estar com a màxim a 1mg/l a la planta i a 

0,2mg/l com a mínim al poble. Actualment, el clor ja 

es mesura de forma automàtica amb sondes. 

Durant l’any, la Diputació de Lleida pren un seguit de 

mesures: al consultori mèdic, a l’escola, a la xarxa, a 

l’Ajuntament i als dipòsits. Dos cops l’any, cada sis 

mesos i de forma aleatòria, es fan unes analítiques 

completes on s’estudien una gran quantitat de 

paràmetres. 
 

Va ser d’aquesta manera que es va trobar que 

l’aigua de Torres no era bona per al consum? 

Crec que Sanitat, a principis de juny, va rebre algunes 

queixes d’alguns pobles sobre la qualitat de l’aigua i 

va ordenar fer extensives aquestes proves als pobles 

de la comarca. El Departament mateix les va dur a 

terme, sobretot al canal de Seròs, i es va trobar 

metolaclor, un herbicida que diuen que s’utilitza al 

conreu del panís. Però, en general, es tiren molts 

herbicides (que són legals) que cauen a terra i, a poc 

a poc, van filtrant  al subsol fins a arribar a l’aigua. 
 

Malauradament, hi ha hagut molts pobles 

afectats, però Torres ha estat un dels darrers a 

poder donar aigua bona als nostres vilatans/es, 

per què? Els pobles d’Albatàrrec, Sudanell i 

Montoliu, ja no capten del Canal de Seròs. Sunyer, té 

una segona opció de captació, i només quedàvem 

Torres de Segre i la mancomunitat de les Garrigues. 

Aquesta darrera agafa l’aigua del final del pantà  

d’Utxesa. El pantà, en aquest cas, diluïa en certa 

manera, els paràmetres i els nivells no eren tant 

elevats. Tots aquells pobles van fer conjuntament una 

inversió molt elevada a la planta i van poder 

compensar els nivells de toxicitat. 
 

I nosaltres? 

Nosaltres, hem estat prop de dos mesos sense tenir 

aigua potable, perquè tenim una altra problemàtica. 

Tot i que l’Ajuntament ha substituït la sorra de sílex 

d’un filtre per carbó actiu, ara a la potabilitzadora 

tenim dos filtres de carbó actiu i un de sílex.  

La millor opció, i que em consta que ja s’està 

preparant de cara a un futur, seria que els tres filtres 

fossin de sílex i després tenir-ne un altre de carbó. La 

funció dels filtres de carbó, no és agafar la brutícia, és 

purificar l’aigua. Si tot va bé, uns filtres de sílex poden 

estar treballant sis o set anys i els filtres de carbó, en 

pocs mesos, s’hauran de substituir, ja que estan fent 

una tasca que no els hi pertoca. 

Hi ha moltes famílies que tenen a casa un filtre de 

carbó a l’aixeta per tal de purificar l’aigua que en raja. 

 
 

A Torres de Segre es consumeix molta aigua? 

A Torres, tenim un terrible excés de consum d’aigua! 

Estem gastant l’aigua d’un poble de 10.000 habitants. 

S’haurien de posar comptadors com abans millor. De 

fet, amb el recent problema de l’aigua que hem tingut, 

si haguéssim tingut comptadors, el consum hauria 

estat molt menor. Hauríem tingut aigua suficient per 

abastir el poble amb uns 40 metres cúbics/hora.  

Amb la primera actuació que es va fer, ja hauríem 

arreglat el problema més gros, però només es podria 

filtrar 60 metres cúbics/hora. Ara per ara, estem 

gastant 90 metres cúbics/hora que és una barbaritat. 

La planta potabilitzadora municipal amb els tres dipòsits actuals 

Els tres filtres de dins la planta, dos amb sílex i l’altre amb carbó actiu 



 
 

 
39 Revista  

EL PREGONER DE TORRES 

ACTUALITAT DEL MES D’AGOST – Setembre 2022 

 

 

Nosaltres, tenim dos dipòsits d’aigua neta que 

acumulen 1.000 metres cúbics, si  tinguéssim 

comptadors i sorgís un problema, tindríem aigua com 

a mínim per a dos dies, però ara, no en tenim ni per 

una nit. És impossible arreglar ràpidament els 

problemes amb el consum que tenim. Entre l’acció 

que s’ha fet a la potabilitzadora i la baixada de nivells 

de toxicitat del canal de Seròs, s’ha pogut donar 

l’aigua com a bona. 
 

I aquest consum, traduït en litres diaris, quin és? 

Una persona de Torres, en el medi rural en què vivim, 

i a l’estiu, hauria d’estar consumint uns 140/150 litres 

al dia. Estem consumint uns 900 litres per persona i 

dia. Una barbaritat!. 
 

La gent gastem més aigua de la que necessitem? 

Sí, si a tu no et mesuren l’aigua, sempre gastaràs més. 

Si paguéssim el que gastem, segur que implantaríem 

un seguit de mesures o adoptaríem uns altres hàbits 

per tal de reduir-ne el consum. 

Cal a tenir en compte també, que la xarxa d’aigües de 

Torres és molt antiga i que tenim un seguit d’avaries i 

fuites que caldrien revisar. 

Per fer tot això es necessiten diners, si volem una 

bona gestió de l’aigua, haurem de pagar-la, s’hauran 

de posar comptadors. En aquest poble es porta molts 

anys de retard. 
 

Home, però el rebut de l’aigua, no és pas barat, 

no? Pensa que la meitat del rebut ja és del cànon 

de sanejament (ACA – Agència Catalana de l’Aigua) i 

amb la quantitat que resta, un cop pagades les 

tasques de millora de l’aigua, no queda diners per fer 

despesa en la millora de la xarxa d’aigua. 

De fet, els rebuts de l’aigua que paguem, tampoc no 

són justos. Ara, la persona que viu sola en una casa 

paga quasi el mateix consum que una casa on viuen 

sis persones, per exemple... 
 

Aquest estiu ha estat molt calorós i amb una 

notable manca d’aigua. Molts pobles ja pateixen 

restriccions. A Torres en podem tenir? 

Nosaltres, estem en un lloc privilegiat en aquest 

sentit, tenim el canal de Seròs i, per això, tindrem un 

nivell d’aigua garantit.  

 

Ja fa anys que es parla de bona voluntat i de respectar 

la natura per no afectar el canvi climàtic i no tenir 

problemes de sequera com la d’aquest any, però si 

aquest hivern plou... ja no se’n parlarà més. 

Encara que des de la darrera sequera que vam patir 

s’han fet diverses dessalinitzadores, i se’n faran més 

per quan es torni a necessitar perquè això és molt 

bona feina, la resta són molt bones paraules, però 

anem a pitjor. Penso que aquest greu problema la 

tecnologia no el pot arreglar. 
 

L’Aigua acabarà sent el bé més preuat? I tant, de 

fet ja ho és en alguns països de l’Àfrica, però com que 

no ens hi fixem... i això va pujant. D’aquí a 20 o 30 

anys, tindrem unes temperatures de 45 graus o més. 
 

I això passa cada any? Sí, normalment sempre 

passa cap a començament d’estiu. Ara, a Sanitat se li 

han encès les alarmes i no deixarà de fer controls. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

  

L’Analitzador de clor que hi ha instal·lat a la potabilitzadora i l’aparell 

dispensadora s’encarrega de controlar els nivells correcte de l’aigua 

Enric Escolà Closa 

Pepita Ruestes i Piñol  
       Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torres de Segre 

“En un moment de l'entrevista vaig preguntar-li a 

l'Enric que fins a quin punt era conscient que tenia la 

salut del poble de Torres a les seves mans. Ell, va 

respondre que era plenament conscient, “jo sempre ho 

sé", em va dir. Hi ha un sistema d'alarmes a la planta 

potabilitzadora i sona quan alguna cosa no va bé, 

l'Enric ha d'acudir a l'hora que calgui, d'igual manera 

que ho ha de fer quan hi ha un problema elèctric. 

L'aigua i la llum, dos elements indispensables en la 

nostra vida, en mans d'un bon professional que s'estima 

al poble”. 
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         ANTIGUES BOTIGUES I NEGOCIS DE TORRES DE SEGRE -16ª PART- 
 

 

 

 

 

LES CASETES  -primera part-  
 

 

 

Continuant amb la nostra tasca de buscar els establiments, negocis o petites botigues que hi ha hagut al 

nostre poble, avui ens traslladem fins a la part més apartada del nucli urbà coneguda amb el nom de ‘Les 

casetes’. Abans de parlar del seu moviment comercial i dels seus protagonistes, que ben segur ens ocuparan 

diverses edicions de ‘El Pregoner de Torres’, volem fer extensives un seguit d’informacions referent al barri. 
 

 

El grup d’habitatges Hermanos Abizanda (‘Les casetes’), construïdes a mitjans dels anys cinquanta, van 

possibilitar en gran part, la 

canalització a Torres de Segre, 

d’un fort corrent immigratori, 

que fou generalitzat al Baix 

Segre durant els anys cinquanta i 

seixanta. 

Situada als afores de Torres, a la 

carretera que du al pantà 

d’Utxesa, aquesta promoció 

consta de quatre blocs 

allargassats afilerats en dues 

bandes que comprenen un total 

de 96 pisos. Les dimensions dels 

pisos inicials construïts eren 

força reduïdes (24 m²). 

El promotor dels habitatges fou 

Obra Sindical del Hogar 

(Organisme de l’Estat espanyol 

durant el franquisme, adscrit a la 

Delegación Nacional de 

Sindicatos, dependent de primer 

del ministeri de la governació i 

des del 1957 del de l’habitatge. 

Fou creat el 1942 per a fomentar 

i administrar la construcció 

d’habitatges a bon preu). 

 

 

 

 

 

Actualment, ja no són els blocs Hermanos Abizanda perquè l’Ajuntament de Torres de Segre, en 

condicionar l’entorn, va nomenar els dos extrems i l’eix central de la promoció amb tres noms diferents, 

talment com tres carrers. Aquests eren: carrer Antoni Gaudí, carrer Joan Carles I i carrer Príncep d’Astúries, 

aquests dos darrers, rebatejats enguany (2022) com a carrer Santa Bàrbara i Els plans, respectivament.  

espai d’història local 

 

 

Anys 60. Imatge dels blocs de pisos al poc temps d’haver-se construït  

Any 2022. La mateixa fotografia, més de seixanta-dos anys després amb algun canvi evident tot i 

que l’estructura dels blocs es conserva intacta. Actualment la majoria dels pisos estan habitats. 
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El fet de trobar-se allunyats del nucli urbà i de ser pisos 

extremadament petits, va fer que bona part de la gent que 

hi anà a viure en un principi, fossin treballadors amb pocs 

recursos econòmics. Avui dia, molts d’aquests pisos de ‘Les 

casetes’, ja són de propietat de particulars, de l’Ajuntament 

i d’ADIGSA (empresa pública del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge que administra i gestiona els 

habitatges socials públics de la Generalitat de Catalunya i 

que l’any 1985, va rebre els traspassos de les competències 

de l’estat espanyol en matèria d’habitatge públic). 

Els esmentats blocs de ‘Les casetes’, en ser construïts en 

època franquista, van ser batejats amb els noms de tres 

germans d’àmbit local lleidatà, els germans Abizanda, que 

durant la Guerra Civil van destacar pel seu posicionament 

al costat del règim. De fet, es poden trobar moltes altres 

construccions, en diversos indrets de la província, en època 

del dictador, en què la majoria de noms corresponen a 

personatges de la dreta tradicional o falangistes, la majoria 

d’ells morts com a represàlia pels fets del juliol de 1936, 

però també n’hi ha d’altres dedicats a ‘jerarquias del 

Movimiento’, provincials o generals. 
 

Amb aquesta ocasió, no és pas la nostra intenció retre cap homenatge als tres germans Abizanda, però 

creiem que la nostra tasca informativa ha de prevaldre davant de qualsevol posicionament i poder explicar 

i donar a conèixer part de la història municipal és l’únic propòsit d’aquest relat. 
 

Qui eren els germans Abizanda? 
 

Josep Abizanda Puntas 
 

Era notari i un dels signants del manifest 

fundacional de l’Acció Social Popular (ASP) 

adherida a la CEDA.  

Fou el candidat per Acció Popular a les eleccions 

de febrer de 1936 per la circumscripció de Lleida.  

L’any 1936, amb 34 anys, va ser un dels directors 

del suport civil a la conspiració militar de juliol i 

membre actiu d’aquesta.  

Josep Abizanda, es va personar al Castell Principal 

(Seu Vella) on foren reduïts el 20 de juliol per les 

forces lleials al Govern de la República, que els 

conduïren a la presó.  

Pocs dies després, el 5 d’agost, va ser executat en 

la saca del cementiri de Lleida, juntament amb els 

altres membres sollevats. 
 

 

  

Lluís Abizanda Puntas 
 

 

L’any 1936, el Lluís tenia 30 

anys, era tinent d’artilleria 

retirat perquè s’havia 

acollit a la llei del Govern 

d’Azaña de reforma de 

l’exèrcit.  

D’ideologia falangista, el 

dia 20 de juliol era, 

juntament amb el seu 

germà Josep, reclòs a la 

presó Provincial.  

Va resultar assassinat vint 

dies després que el seu 

germà. 

 

  

Diego Abizanda Puntas 
 

 

El Diego, era director de banca 

i tresorer provincial de la 

Falange. 

Va ser regidor d’Hisenda de la 

primera comissió gestora 

municipal franquista, i autor 

d’una moció de felicitació a 

Franco, aprovada per 

l’Ajuntament de Lleida, l’11 de 

gener de l’any 1939, en 

conquerir-se definitivament 

tota la ciutat de Lleida.  

No hi ha notícies de la seva 

defunció. 

 

 

Malgrat la seva rellevància durant el franquisme, avui en dia, gairebé ningú no sap res d’aquests 

personatges, cosa que posa en relleu l’escassa eficàcia de la tasca adoctrinadora de la dictadura. 
 

 

Una de les plaques que hi ha col·locades que identifiquen els 

pisos com a habitatges de protecció oficial 

A la part inferior de la façana de cada pis encara es conserven 

les plaques col·locades en els habitatges la construcció dels 

quals fou promoguda per l’Obra Sindical del Hogar. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_de_Medi_Ambient_i_Habitatge_de_la_Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_de_Medi_Ambient_i_Habitatge_de_la_Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya
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Fet aquest apunt històric i documental, entrem en l’essència que comporta el contingut d’aquest apartat 

de la revista. Si comencem per l’extrem de pujada a ‘Les casetes’, seguint l’avinguda Pau Casals, el primer 

negoci amb el qual ens trobem, se situa al número 10 de l’antic carrer Joan Carles I, ara carrer Santa 

Bàrbara. Allí, hi va haver una botiga de comestibles i, posteriorment, dos bars, tot regentat per la família 

Garcia-Ruiz primer i Garcia-Montserrat després. 

 
 

CAL GARCIA                   (carrer Joan Carles I / Santa Bàrbara, 10)   
 

 

 

LA BOTIGA 

La botiga va començar a treballar l’any 1956 de la mà de la Maria Ruiz Hernández. Ella, era qui la gestionava 

sola. Era de queviures i també oferia una mica de tot: escombres, oli, conserves, llegums, verdura... 
 

La Maria i el seu marit Doroteo Garcia Milla, havien d’anar a comprar-se, ells mateixos, els productes i hpo 

feien desplaçant-se a Lleida amb un tricicle que havien comprat l’any 1960 i que era de la marca Crem S.A. 

La verdura, la compraven a l’Hipólito Isant, i els queviures a Cal Pujol que, amb el temps, ha esdevingut 

l’empresa Plus Fresc. Al mateix temps que anaven a Lleida a comprar per la seva botiga, també feien de 

‘recaders’ per altres persones del poble. 
 

L’any 1941, el Doroteo Garcia va venir a Torres com a presoner de Guerra, provinent de Sòria. Més tard, 

va venir també la Maria, la seva esposa, provinent del mateix indret. 

La parella es va dedicar molt temps a l’estraperlo del tabac, com gairebé tothom del poble, mentre vivien 

al carrer la Palla, abans d’obrir la citada botiga a ‘Les casetes’. El lloc on més tard hi ficarien la botiga, era 

l’era de casa Gomà, concretament del Josep Lluís Gomà. 
 

Xavier Garcia: “El meu pare li va demanar al Lluís si li llogaria l’era per estendre-hi les mates del tabac. 

El Lluís va contestar-li que el que faria seria vendre-li i no llogar-li. De fet, li va demanar 20.000 pessetes, 

quantitat que en aquell temps era molts diners, i sense oportunitat a regatejar.  

El meu pare quan va arribar a casa es va penjar al coll de la meva mare i quan li va dir que havia comprat 

l’era de Gomà, la mare li va contestar que estava boig. 

El secretari de l’Ajuntament d’aleshores, el Senyor Reñé, va fer d’intermediari de la transacció, que va 

tindre algun entrebanc de darrera hora, i al que el Doroteo va poder acudir gràcies a l’ajut de l’Assumpta 

del Canó (Cal Calçoner), ja que l’oficina de la Caixa només obria els dimarts i els divendres, i l’operació de 

compravenda s’havia de fer en dimecres. Uns diners que els meus pares havien suat molt per aconseguir-

los. A més a més de l’estraperlo-lo, el meu pare anava al riu a fer arena, va fer de manobre i una mica de 

tot. La meva mare, tot i que tenia tres fills ben petits, anava a espigar o a replegar alfals”. 

Façana actual de la casa que va acollir en primer terme la botiga i més recentment el bar de ‘Cal Garcia’, tancat ja fa deu anys 
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Segons ens explica en Xavier, el seu pare anomenava a la botiga que tenien a ‘Les casetes’, amb el nom de 

“La ratera”, perquè en aquell temps hi havia molt costum de fiar, i molts no se’n recordaven el dissabte de 

passar a pagar. Tot i que a la Maria li agradava molt el taulell, van haver de tancar la botiga perquè al final 

hi havia més pèrdues que beneficis. En aquell temps, hi havia també una altra botiga de queviures a ‘Les 

casetes’, la de la Conxa de Aro, de ‘Cal Rubio’. 
 

EL BAR DE ‘CAL GARCIA’ 

L’any 1961, després de tancar la botiga, la Maria i el 

Doroteo, van decidir obrir un bar en el mateix lloc. 

Evidentment, després d’una remodelació de l’edifici 

que també servia de llar familiar. 
 

La Maria, que tenia fama de bona cuinera, feia 

algunes tapes i uns ‘callos’, servits en unes cassoletes, 

que eren la delícia dels clients. 

El Xavier Garcia i els seus germans, la Maruchi i el 

Julián, ajudaven als seus pares en les feines del bar. 

Un dia, el Xavier va tenir unes desavinences amb el 

seu pare i va marxar de casa. Va anar a viure una 

temporada a Barcelona. 

Xavier Garcia: “Quan vaig marxar de casa, que me’n 

vaig anar a Barcelona, encara no feia ni mitja hora 

que hi era, ja somiava en tornar al poble. No m’ha 

agradat mai la capital”. 
 

Quan els seus pares van jubilar-se i tancaren el bar, el 

Xavier vivia a l’Espluga de Francolí, amb la seva 

esposa l’Assumpció Montserrat i les seves dues filles. 

La Maria i el Doroteo li van proposar que portés el 

bar, però ell no va acceptar. 
 

Més tard, el bar va ser arrendat a dos matrimonis que 

treballaven junts i que eren de fora del poble. Les males praxis 

i la mala fama que van agafar els nous llogaters, van fer que la 

Maria i el Doroteo els rescindissin el contracte i els 

indemnitzessin, per deixar lliure les instal·lacions, abans que 

fes un any de portar-les.   

El matrimoni Garcia va tornar a suggerir-li al Xavier que se’n 

fes càrrec, i aquest cop va acceptar. 

 

Xavier Garcia:  

“A darrers de l’any 1979, el meu pare em va cridar un altre 

cop i em va dir: - ‘Mira, això és per tu, no em diguis que no ho 

vols’. Em va donar el bar perquè jo el portés”. 
 

El Doroteo Garcia va morir l’any 1982, i la Maria Ruiz el 2006. 

Anys 60. En Doroteo Garcia (dreta de la imatge),  

amb un client, a la porta del bar de ‘Les casetes’. 

La Família Garcia- Ruiz. La Maria i el Doroteo amb els 

seus tres fills: la Maruchi, el Xavier i el Julián. 
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Era el dia 10 de desembre de l’any 1979 quan el Xavier, l’Assumpció i les seves dues filles petites, l’Olga i la 

Cristina, van venir a viure a Torres de Segre. 
 

Al mes de febrer del 1980, el Xavier i l’Assumpció es van posar darrere el taulell del Nou bar de ‘Cal Garcia’, 

i van tancar el 12 de setembre del 2012, després de 32 anys. 
 

En un principi, l’Assumpció, no dominava 

massa l’art culinari, però gràcies a l’ajuda de 

la seva sogra, la Maria, que li va ensenyar 

molts secrets de la cuina i la bona voluntat 

d’ella, va esdevenir una gran cuinera. 
 

El matrimoni va començar a treballar amb 

moltes ganes, posant-hi moltes hores. Obrien 

a les 6:00 del matí, tots dels dies de la 

setmana durant onze mesos de l’any. Un mes, 

el dedicaven a fer vacances.  
 

Treballaven molt durant els caps de setmana. 

Tant el jovent de Torres, com el dels pobles 

veïns, hi anaven a esmorzar després de les 

seves nits de festa i abans de tornar-se’n a 

casa a dormir. Moltes vegades, després que 

tanqués la discoteca Wonder, i abans d’obrir al bar a les sis del matí, ja hi havia al carrer colles de joves que 

cantaven: “Garcia mandonguilles, mandonguilles!!!”, delitosos per fer-se un bon esmorzar a base d’aquesta 

rodona tapa culinària, o bé “tortugues blanques”, referint-se a la tapa de sèpia. 
 

El Xavier ens explica que estava molt content de tot el jovent en general i que una vegada, uns joves de 

Sudanell, com a mostra de la seva gratitud, li van dir que anirien a l’església i que traurien un Sant i, en el 

seu lloc, hi ficarien una foto seva. 

 
 

 

Xavier Garcia:  

“Quan arribava el Cap d’Any, fèiem molts menjars per emportar, 

moltes sarsueles, ternascos, estofats, talls rodons... etc. Quan ja 

teníem totes les reserves fetes, sempre hi havia algun client que 

et demanava alguna cosa a darrera hora i quan jo li deia a 

l’Assumpció, ella feia: 
  

- “No, no, no, em demanis res més!! No veus que no pots ser?, 

em mataràs, ja no puc més! 
 

... però sempre acabàvem preparant menjar fins a última hora. 

Ens agradava tenir contents als clients. 

Molta gent, deia que jo tenia mal caràcter, però la realitat  és 

que jo era  intransigent amb les persones que no es sabien 

comportar, preferia que tinguessin les coses clares i que al meu 

bar ja no hi entressin.   
 

Estic convençut que si tornéssim a tenir l’oportunitat, tornaríem 

a fer el mateix. 
 

  

Assumpció Montserrat:  

“Jo em vaig trobar a la cuina del 

bar gairebé sense donar-me’n 

compte! 

Aleshores, al Xavier li vaig dir:  
 

 

- “Si vols que obrim el bar... 

d’acord, però només farem 

quatre calamars, quatre 

croquetes... i para de comptar 

eh! 
 

La realitat va ser una altra, la 

gent t’anava insistint a tenir més 

coses cuinades per oferir.  

La meva gran satisfacció era 

quan et deien  que ho trobaven tot 

molt bo”. 

 

 

 

 

La Maria Ruiz i el seu fill en Xavier Garcia, al bar de la família,  

celebrant el dia del seu aniversari 
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Tot i treballar molt durant els caps de 

setmana, el Xavier ens explica que arran 

de la crisi immobiliària i social dels anys 

2008, van estar uns temps en els quals 

entre setmana no treballaven massa i no 

tenien beneficis.  
 

Van tancar l’any 2012, quan ell tenia 67 

anys i ella 62. Haurien allargat una mica 

més si les condicions haguessin estat 

més favorables. 

El Xavier i l’Assumpció, han tingut 

diversos oferiments per llogar les 

instal·lacions, però de moment, no està 

en els seus plans fer-ho. 

 

 

quí acaba la primera entrega dels antics 

negocis i botigues que hi havia en aquesta zona 

del poble, coneguda amb el nom de ‘Les 

casetes’. En aquesta ocasió, el relat ha girat entorn de 

la família Garcia i els dos usos que es va donar al seu 

establiment.  

Encara ens queda molta més informació que donar-vos 

d’aquest barri. Ho farem però en la següent edició. 

Esperem que us hagi agradat el recull que teniu a les 

vostres mans i que serveixi per recordar aquests 

negocis, molt estimats pels torressencs i torressenques. 
 

 

Informació i fotografies: Xavier Garcia, Assumpció Montserrat, llibre Panoràmica història de Torres de Segre, Estudi de la Universitat de Lleida 

encarregat a Jaume Barrull per Adigsa. 

 

 

 

 

 

*En la propera edició, seguirem parlant 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! 

A 

En Xavier Garcia i l’Assumpció Montserrat, darrere la barra del Bar ‘Cal Garcia’ 

on hi treballaren durant molts anys i que ara està tancat 

 

 

L’Assumpció, a la cuina en la que va treballar durant 32 anys 

 

 

La sala principal del Bar ‘Cal Garcia’  
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Ajuntament Torres de Segre 

“A l'agost, a tot arreu hi penja el rètol de 'tancat per vacances' 

(menys al camp). Tot ha canviat molt i, enguany, sembla que 

molts treballadors de temporada no han vingut. Hi ha hagut 

menys feina per a tots, degut al fred de l'abril.  

Ha fet molta calor, era normal que a l'agost fes calor, però sembla 

que de cada any es baten nous rècords. L'aigua del mar i de les 

piscines estava sempre calenta i trigarà a refredar-se. Segons els 

experts podria repercutir en esclafits i pluges torrencials, com la 

que vam tenir el dia 16 al poble. Per sort, no hem tingut 

pedregades importants, a diferència d'altres pobles de la vora. El 

vent, al meu entendre, ha estat la novetat: tempestes seques amb 

vent fort. De casa, se sentien els canons que diuen que dispersen 

les tronades; molts els han criticat, ja que ha deixat de ploure en 

llocs on sí que era necessària la pluja. És un tema nou els 

ultrasons, però que no tothom ho veu igual ni ho coneix. Cada 

vegada hi veig més xarxes antipedra al nostre paisatge. Això 

indica que va canviant la manera d'entendre les pedregades. Una 

assegurança protegeix al pagès, però el comercialitzador no vol 

fruita minvada. És la raó principal del canvi de praxi. També indica 

que el pagès familiar es va substituint per un altre de 

comercialitzador.  

Per a mi, ha estat el primer agost sense fruita. És una sensació 

nova i estranya, però també molt tranquil·la. El treball estacional 

comporta una certa esclavitud. Era el mes d'agost quan va morir 

la meva mare i jo havia d'anar a collir, a regar o a ensulfatar. 

Aquesta, va ser una mala experiència que em va marcar. A la vida 

hi ha prioritats vitals i no es poden alterar per fer més diners. És 

trist quan això és la norma i no l'excepció. El ric sempre pensa a 

guanyar-ne més i el pobre en arribar a la nit, però la vida passa 

per a tots dos.  

Hem superat ja l’agost i el setembre ens centrarà de nou en coses 

essencials: la tornada al col·legi, els horaris d'hivern, nous 

projectes... El dia s'anirà fent més curt i fred. Els primers 

símptomes de la tardor ja es comencen a assaborir en els fruits 

que vindran. Un altre agost viscut, el primer per a mi sense fruita”. 
 

Quim Estadella 

 


